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

 

Memorando nº 57 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/STI/COINF
Maceió, 21 de janeiro de 2019.

Para: Seção de Almoxarifado

Assunto: Lista de materiais de consumo para possível aquisição - Termo de Referência
anexo

 

Senhor Chefe,
 
Foi identificada a necessidade de aquisição de diversos

itens de consumo relacionados à infraestrutura de rede.
Desta maneira, encaminho os quantitativos e

especificações de tais componentes para que seja iniciado o devido
procedimento de aquisição, caso haja viabilidade, restrito às
demandas do dia a dia desta Coordenadoria, sugere-se que as
unidades vinculadas à COSEG, responsáveis pela implantação de
cabos quando da adaptação de imóveis objeto de mudança ou
reforma, sejam consultadas para a identificação de quantitaivos de
materiais, notadamente cabos, para atender suas necessidades.

Neste sentido, segue anexo, Termo de Referência
propositivo, tendo como paradigma o Proc SEI nº 0001221-
21.2017.6.02.8000.

Antecipo que não há dentro do orçamento de TI, previsão
para este de material de consumo, subentendendo que este deve ser
desdobramento do recursos previsto para material de consumo de
processamento de dados.

 
 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 21/01/2019, às 14:39, 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
0490293 e o código CRC A8C34262.

0000507-90.2019.6.02.8000 0490293v6
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto 
Aquisição  de  itens  acessórios  para  utilização  da
infraestrutura  de  rede  do  novo  Prédio  Sede  deste
Tribunal. 

2. Quantidade 

Item Descrição Qtd.

01 Cordão óptico duplex Tipo 1 10

02 Cordão óptico duplex Tipo 2 10

03 Patch Cord 60

04 Caixa de Cabo CAT6 04

05 Conector RJ-45 Macho 500

3. Especificação do 
Objeto 

As especificações técnicas dos itens a serem adquiridos
estão incluídas no Projeto Básico de Aquisição, anexo a
este Termo de Referência.

4. Valor Estimado da 
Aquisição (Unitário e 
Total)

(Pesquisa a cargo da
COMAP)

5. Justificativa

Trata-se de aquisição de itens acessórios  necessários
para  interconexão  de  elementos  ativos,  estações  e
servidores à infraestrutura existente

6. Prazo de Entrega 
30 (trinta) dias corridos após o recebimento pela 
empresa da ordem de fornecimento, nota de empenho 
ou documento equivalente.

7. Adjudicação (Por item )

8. Classificação 
Orçamentária 

(A cargo da COFIN)

9. Local de Entrega
 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Av.  Menino  Marcelo,  7200-D  (Antiga  via  Expressa),
Serraria
Maceió – AL CEP 57046-000 Tel.: (82) 3328-1947
Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.

10. Unidade 
Fiscalizadora 

Secretaria de Tecnologia da Informação

11. Gestão Contratual Secretaria de Administração

Maceió – AL, 21 de janeiro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Cristino Hermano de Bulhões

Chefe da Seção de Suporte Operacional

Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Coordenador de Infraestrutura

De acordo,

Carlos Henrique Tavares Méro
Secretário de Tecnologia da Informação
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PROJETO BÁSICO DE AQUISIÇÃO

O  conjunto  das  especificações  descritas  neste  documento  é  mínimo,  sendo
aceitos  componentes  com  características  técnicas  superiores,  desde  que
plenamente compatíveis.

Especificações do Item 01
Cordão Óptico Duplex Tipo 1

 Cordão óptico duplex LC-UPC;

 Fibra multímodo 50μm OM4 10GB (MM 50 OM4 10GB);

 Conectores LC-UPC em ambas as extremidades;

 Tamanho mínimo de 5 metros;

 Deve ser fornecido em embalagem lacrada individual;

 Os conectores devem ter durabilidade para pelo menos 500 inserções;

 Conectores do tipo "push-pull", com corpo confeccionado em material plástico;

 Deve ser homologado pela Anatel;

 Os cordões devem ser testados e montados integralmente em fábrica;

 Alta performance em perda de inserção e perda de retorno;

 Todos os cordões fornecidos devem ser do mesmo fabricante;

 Garantia mínima de 12 meses.

Especificações do Item 02
Cordão Óptico Duplex Tipo 3

 Cordão óptico duplex LC-UPC/SC-UPC;

 Fibra multímodo 50μm OM3 10GB (MM 50 OM3 10GB);

 Conectores LC-UPC em uma extremidade e SC-UPC na outra;

 Tamanho mínimo de 2,5 metros;

 Deve ser fornecido em embalagem lacrada individual;

 Os conectores devem ter durabilidade para pelo menos 500 inserções;

 Conectores do tipo "push-pull", com corpo confeccionado em material plástico;

 Deve ser homologado pela Anatel;
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

 Os cordões devem ser testados e montados integralmente em fábrica;

 Alta performance em perda de inserção e perda de retorno;

 Todos os cordões fornecidos devem ser do mesmo fabricante;

 Garantia mínima de 12 meses.

Especificações do Item 03
Patch Cord

 Patch Cord Categoria 6;

 Certificação Anatel para o produto, de acordo com os novos requisitos vigentes;

 Deve suportar as características TIA/EIA 568 C.2 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801; 

 Configurado no padrão  TIA/EIA 568A;

 Deve ser compatível  com categorias anteriores (5E, 5 e 3) para o qual  deverão

contar com uma certificação “component compliance” emitida por algum laboratório

independente de provas como o ETL.;

 Deve ter "boot" na mesma cor do cabo, injetado e no mesmo dimensional do plug

RJ-45, com o objetivo de evitar fadiga no cabo em movimentos de conexão e que

evitar a desconexão acidental da estação de trabalho;

 Boot de proteção no mesmo tamanho dos conectores RJ-45, nas duas extremidades

do cabo;

 Deve ser fornecido na cor cinza;

 Tamanho mínimo de 2,5 metros e máximo de 3,0 metros;

 Os conectores devem ter durabilidade para pelo menos 750 inserções;

 Deve ter descrição de características do produto impressas em todo o comprimento

da capa, de acordo com as normas da Anatel;

 Produzido com cabo UTP flexível CAT . 6; Conector RJ-45 nas duas extremidades;

Cabo com quatro pares 24AWG;

 O cabo deve ser fabricado com material LSZH (Low Smoke, Zero Halogen);

 Todos os patch cords fornecidos devem ser do mesmo fabricante;
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

 Os patch cords devem ser originais de fábrica, construídos pelo mesmo fabricante

da conectividade e pré-certificados,  conforme a  TIA/EIA,  e  deverão vir  em suas

bolsas originais de empacotamento tal como saem da fábrica;

 Garantia mínima de 12 meses.

Especificações do Item 04
Caixa de Cabo CAT6

 Cabo Categoria 6; 

 Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre, 23AWG,

isolados em polietileno de alta densidade;

 Capa externa em PVC não propagante a chama, na cor cinza;

 Marcação sequencial métrica decrescente;

 O cabo deve ser fabricado com material LSZH (Low Smoke, Zero Halogen);

  Acondicionado em caixa de papelão, com  apoio de mão para facilitar o transporte;

 Normas aplicáveis:

o TIA-568-C.2 e seus complementos;

o ISO/IEC 11801 UL 444;

o  ABNT NBR 14703 ABNT NBR 14705;

 Garantia mínima de 12 meses.

Especificações do Item 05
Conector RJ-45 Macho

 Conector macho Categoria 6 para cabo UTP sólido;

 Tipo de conector RJ-45;

 Fabricado em termoplástico não propagante à chama UL 94V-0;

 Diâmetro do condutor: 26 a 22 AWG;

 Cor: Transparente 

 Certificações: UL E173971, ISO9001/ISO14001, A1969/A10659;

 Normas: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos, ISO/IEC 11801, NBR 14565, FCC 68.5;

 Garantia mínima de 12 meses.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2019.
À COINF
Prezado Coordenador,
sugerimos indicar se há na proposta orçamentária

de 2019, lastro financeiro para tal aquisição, uma vez que
essa informação será certamente requerida pela COFIN no
momento de emitir Pré-Empenhos. Sugiro também incluir a
POA2019 dessa Unidade/Secretaria.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 21/01/2019, às 17:59, 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
0490377 e o código CRC BD9C0B89.

0000507-90.2019.6.02.8000 0490377v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

MINUTA - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 2019,
conforme especificações discriminadas abaixo.

     a) (Descrição do item)

     b) (Descrição do item)

 

     1.1. Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão eletrônico, tipo menor
preço por item, com aquisição imediata.

 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

     2.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos.

     2.2 – Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

     2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento,
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha
de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da
empresa fornecedora.

          2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo
Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais
competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente.

          2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as
seguintes informações:

               2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade

               2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde

               2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
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     2.4 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

     2.5 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

     2.6 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

     3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de
Empenho encaminhados por e–mail;

     3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–
000, no horário das 08 às 18 horas de segunda a quinta e entre 8 e 12 horas às
sextas–feiras

 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento.

 

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:

     5.1 -
 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

     5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada
a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução
parcial do contrato;

     5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial
da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2;

     5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993
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As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato
celebrado.

 

6. - DO PAGAMENTO

     6.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is),
devidamente atestada(s) pela Unidade demandante.

     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

     7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais
será exercida por servidores da (unidade da Secretaria de onde partiu a elaboração do
termo de Referência).
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* gestão e fiscalização podem ser de Unidades distintas, dependendo do objeto e da
especificidade

          7.1.1. O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade solicitante que esteja
disponível á época do recebimento do material sempre se fazendo auxiliar por unidade
competente, se necessário. (critério do demandante)

     7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

 

8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Não encontramos motivos para
estabelecer critérios de sustentabilidade

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 22/01/2019, às 13:56, 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
0490582 e o código CRC 111650E4.

0000507-90.2019.6.02.8000 0490582v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO  DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

04/07/2018

18:12

1

Data:

Hora:

Página:

Proposta Orçamentária: 2019

Quantitativa UA

UA: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GEST ÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO 
ESTADO DE ALAGOAS

MANUTENÇÃO GERAL

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

ALIMENTAÇÃO

3390.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
AÇÚCAR 1.800QUILOGRAMA 2,50 4.500,00

ADOCANTE DIETETICO 150UNIDADE 1,80 270,00

ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 3.200UNIDADE 4,00 12.800,00

CAFÉ 1UNIDADE 16.930,00 16.930,00

CHÁS 1.500UNIDADE 2,50 3.750,00

LEITE EM PÓ 150UNIDADE 10,20 1.530,00

TOTAL 3390.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 39.780,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00

Justificativa UA-1
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00

Justificativa UA-1
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00
Café Descafeinado, 150 unidades a R$ 4,20 = 630,00

Justificativa UA-1
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00
Café Descafeinado, 150 unidades a R$ 4,20 = 630,00

Redução anual de cerca de 15% em relação a 2018

Justificativa UA-1
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00
Café Descafeinado, 150 unidades a R$ 4,20 = 630,00

Redução anual de cerca de 15% em relação a 2018

Justificativa UA-2

Justificativa UA-1
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00
Café Descafeinado, 150 unidades a R$ 4,20 = 630,00

Redução anual de cerca de 15% em relação a 2018

Justificativa UA-2
Abaixo a distribuição das aquisições de café.

Justificativa UA-1
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00
Café Descafeinado, 150 unidades a R$ 4,20 = 630,00

Redução anual de cerca de 15% em relação a 2018

Justificativa UA-2
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00

Justificativa UA-1
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00
Café Descafeinado, 150 unidades a R$ 4,20 = 630,00

Redução anual de cerca de 15% em relação a 2018

Justificativa UA-2
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00
Café Descafeinado, 150 unidades a R$ 4,20 = 630,00

Justificativa UA-1
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00
Café Descafeinado, 150 unidades a R$ 4,20 = 630,00

Redução anual de cerca de 15% em relação a 2018

Justificativa UA-2
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00
Café Descafeinado, 150 unidades a R$ 4,20 = 630,00

Redução anual de cerca de 15% em relação a 2018

Justificativa UA-1
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00
Café Descafeinado, 150 unidades a R$ 4,20 = 630,00

Redução anual de cerca de 15% em relação a 2018

Justificativa UA-2
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00
Café Descafeinado, 150 unidades a R$ 4,20 = 630,00

Redução anual de cerca de 15% em relação a 2018

39.780,00ALIMENTAÇÃOTOTAL

MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
MATERIAL PARA ACOND. E EMBALAGEM 50UNIDADE 80,00 4.000,00

TOTAL 3390.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS 4.000,00

3390.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
COPO DESCARTAVEL 3.750CENTO 2,20 8.250,00

MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS 100UNIDADE 6,00 600,00

TOTAL 3390.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 8.850,00

3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
BORRACHA PLASTICA 300UNIDADE 0,50 150,00

CARIMBOS DIVERSOS 100UNIDADE 10,00 1.000,00

ESTILETE 200UNIDADE 0,80 160,00

EXTRATOR DE GRAMPOS 200UNIDADE 1,20 240,00

GRAMPEADOR 1UNIDADE 2.600,00 2.600,00

GRAMPO 100CAIXA 3,00 300,00

LIGA ELASTICA DE BORRACHA 400PACOTE 2,00 800,00

PASTA A-Z 200UNIDADE 8,00 1.600,00

PINCEL MARCA TEXTO 800UNIDADE 1,00 800,00

TESOURA 250UNIDADE 4,50 1.125,00
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO  DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
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Data:

Hora:

Página:

Proposta Orçamentária: 2019

Quantitativa UA

TINTA PARA CARIMBO 10FRASCO 8,00 80,00

TOTAL 3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 8.855,00

3390.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
BATERIA DE LITHIUM 50UNIDADE 8,00 400,00

PILHAS EM GERAL 500UNIDADE 1,50 750,00

TOTAL 3390.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.150,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.
Justificativa UA-1
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

O item MATERIAL DE COPA E COZINHA se refere a Mexedores descartáveis

Justificativa UA-1
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

O item MATERIAL DE COPA E COZINHA se refere a Mexedores descartáveis

Vislumbramos a aquisição de novas caixas para transporte de material em 2019

Justificativa UA-1
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

O item MATERIAL DE COPA E COZINHA se refere a Mexedores descartáveis

Vislumbramos a aquisição de novas caixas para transporte de material em 2019

Justificativa UA-1
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

O item MATERIAL DE COPA E COZINHA se refere a Mexedores descartáveis

Vislumbramos a aquisição de novas caixas para transporte de material em 2019

Justificativa UA-2
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

Justificativa UA-1
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

O item MATERIAL DE COPA E COZINHA se refere a Mexedores descartáveis

Vislumbramos a aquisição de novas caixas para transporte de material em 2019

Justificativa UA-2
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

Justificativa UA-1
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

O item MATERIAL DE COPA E COZINHA se refere a Mexedores descartáveis

Vislumbramos a aquisição de novas caixas para transporte de material em 2019

Justificativa UA-2
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

O item MATERIAL DE COPA E COZINHA se refere a Mexedores descartáveis

Justificativa UA-1
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

O item MATERIAL DE COPA E COZINHA se refere a Mexedores descartáveis

Vislumbramos a aquisição de novas caixas para transporte de material em 2019

Justificativa UA-2
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

O item MATERIAL DE COPA E COZINHA se refere a Mexedores descartáveis

Vislumbramos a aquisição de novas caixas para transporte de material em 2019

Justificativa UA-1
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

O item MATERIAL DE COPA E COZINHA se refere a Mexedores descartáveis

Vislumbramos a aquisição de novas caixas para transporte de material em 2019

Justificativa UA-2
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

O item MATERIAL DE COPA E COZINHA se refere a Mexedores descartáveis

Vislumbramos a aquisição de novas caixas para transporte de material em 2019

22.855,00MATERIAL DE CONSUMOTOTAL

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

3390.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA 1.600LITRO 1,25 2.000,00

ÁLCOOL 600FRASCO 3,50 2.100,00

BALDE 100UNIDADE 1,50 150,00

CERA PARA PISO 150UNIDADE 2,40 360,00

CESTO DE LIXO 50UNIDADE 12,00 600,00

DESINFETANTE LIQUIDO 1.200FRASCO 3,00 3.600,00

DESINFETANTE SOLIDO 1.200PACOTE 3,80 4.560,00

DESODORIZADOR  DE AR 800FRASCO 7,00 5.600,00

DETERGENTE 1.200FRASCO 1,00 1.200,00

ESPONJA 1.000PACOTE 1,80 1.800,00

LÃ DE AÇO 600PACOTE 1,10 660,00

LÍQUIDO LIMPA VIDRO 350FRASCO 4,00 1.400,00

LUVA PARA LIMPEZA 150PACOTE 2,00 300,00

MASCARA CIRURGICA 50PACOTE 5,50 275,00

MATERIAL PARA LIMPEZA EM GERAL 1UNIDADE 2.950,00 2.950,00

ÓLEO PARA LIMPEZA DE MÓVEIS 250FRASCO 2,30 575,00

PANO DE CHÃO 800UNIDADE 2,10 1.680,00

PANO MULTIUSO 400PACOTE 2,50 1.000,00

PAPEL HIGIÊNICO 5.500ROLO 3,50 19.250,00

PAPEL TOALHA 1ROLO 45.650,00 45.650,00

SABÃO EM GERAL 1.000PACOTE 2,00 2.000,00

SABONETE LIQUIDO 300FRASCO 18,00 5.400,00

SACO DE LIXO 2.000PACOTE 2,20 4.400,00

VASSOURA 1UNIDADE 1.600,00 1.600,00

VASSOURA PARA VASO SANITARIO 50UNIDADE 4,00 200,00

TOTAL 3390.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 109.310,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
O item material para limpeza em geral envolve panos de prato e limpadores multiuso.
O item papel toalha envolve dois tipos de papel, em rolo e em folhas.

Justificativa UA-1
O item material para limpeza em geral envolve panos de prato e limpadores multiuso.
O item papel toalha envolve dois tipos de papel, em rolo e em folhas.
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Data:
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Proposta Orçamentária: 2019

Quantitativa UA

Houve um aumento de cerca de 60% em relação ao proposto em 2018Houve um aumento de cerca de 60% em relação ao proposto em 2018

Justificativa UA-2

Houve um aumento de cerca de 60% em relação ao proposto em 2018

Justificativa UA-2
O item material para limpeza em geral envolve panos de prato e limpadores multiuso.

Houve um aumento de cerca de 60% em relação ao proposto em 2018

Justificativa UA-2
O item material para limpeza em geral envolve panos de prato e limpadores multiuso.
O item papel toalha envolve dois tipos de papel, em rolo e em folhas.

Houve um aumento de cerca de 60% em relação ao proposto em 2018

Justificativa UA-2
O item material para limpeza em geral envolve panos de prato e limpadores multiuso.
O item papel toalha envolve dois tipos de papel, em rolo e em folhas.

Houve um aumento de cerca de 60% em relação ao proposto em 2018

Houve um aumento de cerca de 60% em relação ao proposto em 2018

Justificativa UA-2
O item material para limpeza em geral envolve panos de prato e limpadores multiuso.
O item papel toalha envolve dois tipos de papel, em rolo e em folhas.

Houve um aumento de cerca de 60% em relação ao proposto em 2018

109.310,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃOTOTAL

171.945,00TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
CABO DE REDE 6CAIXA 500,00 3.000,00

CONECTOR RJ-45 P/REDE LOCAL DE COMPUTADORES 1.500UNIDADE 1,00 1.500,00

ETIQUETA GOMADA 200CAIXA 4,00 800,00

MOUSE 50UNIDADE 8,00 400,00

TONER PARA IMPRESSORA 1UNIDADE 24.700,00 24.700,00

TOTAL 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO 30.400,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
Houve uma redução de cerca de 70% do que foi proposto em 2018 devido ás aquisições que serão efetuadas ainda em 2018.
Justificativa UA-1
Houve uma redução de cerca de 70% do que foi proposto em 2018 devido ás aquisições que serão efetuadas ainda em 2018.

Justificativa UA-2

Justificativa UA-1
Houve uma redução de cerca de 70% do que foi proposto em 2018 devido ás aquisições que serão efetuadas ainda em 2018.

Justificativa UA-2
Houve uma redução de cerca de 70% do que foi proposto em 2018 devido ás aquisições que serão efetuadas ainda em 2018.

Justificativa UA-1
Houve uma redução de cerca de 70% do que foi proposto em 2018 devido ás aquisições que serão efetuadas ainda em 2018.

Justificativa UA-2
Houve uma redução de cerca de 70% do que foi proposto em 2018 devido ás aquisições que serão efetuadas ainda em 2018.

30.400,00MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSTOTAL

30.400,00TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

202.345,00MANUTENÇÃO GERALTOTAL

TOTAL 02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GEST ÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - 
NO ESTADO DE ALAGOAS

202.345,00
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Almoxarifado

Posição do Estoque Analítico - Por Almoxarifado
Órgão:

22/01/2019 14:03:25

U.G.:
Almoxarifado:

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL
070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL - TRE_AL

Material
Total

ValorQtde.
Disponível

ValorQtde.
Indisponível

ValorQtde.
EndereçoFinalidade de

CompraU.M.

CX ESTOCÁVEL PALETE_A02 0 0,00 0 0,00 0 0,00200002434 - CABO DE REDE CAT6
CX ESTOCÁVEL PALETE_A02 0 0,00 0 0,00 0 0,00200001943 - CABO DE REDE, UTP, CAT 5E
UN ESTOCÁVEL PALETE_C_02 0 0,00 0 0,00 0 0,00200002414 - CILINDRO DE IMPRESSAO OKIDATA
UN ESTOCÁVEL PALETE_F_03 0 0,00 0 0,00 0 0,00200002414 - CILINDRO DE IMPRESSAO OKIDATA
UN ESTOCÁVEL RT_E11P6 0 0,00 120 36,00 120 36,00200001615 - CONECTOR  RJ45 REDE FEMEA
UN ESTOCÁVEL SALAO_COLU

NA_165
0 0,00 75 22,50 75 22,50200001615 - CONECTOR  RJ45 REDE FEMEA

UN ESTOCÁVEL RT_E11P6 0 0,00 50 10,54 50 10,54200000655 - CONECTOR  RJ45 REDE MACHO CAT 5
UN ESTOCÁVEL RT_E11P6 0 0,00 500 259,50 500 259,50200002435 - CONECTOR  RJ45 REDE MACHO CAT 6
PT ESTOCÁVEL SEPARACAO_

E10P2
0 0,00 0 0,00 0 0,00200002356 - ETIQUETA AUTO ADESIVA REF 2792,

MEDINDO 17X31MM, 96 POR FOLHA
PT ESTOCÁVEL SEPARACAO_

E10P2
0 0,00 0 0,00 0 0,00200002355 - ETIQUETA AUTO ADESIVA REF 2819,

MEDINDO 25,4X66,7MM, 30 ETIQUETAS POR FOLHA
PT ESTOCÁVEL SEPARACAO_

E10P2
0 0,00 0 0,00 0 0,00200002357 - ETIQUETA AUTO ADESIVA REF 3721,

MEDINDO 25,4X63,5MM, 33 ETIQUETAS POR FOLHA
UN ESTOCÁVEL A 01 0 0,00 0 0,00 0 0,00200002189 - MOUSE  ERGONOMICO SEM FIO
UN ESTOCÁVEL SEPARACAO_

E10P1
0 0,00 37 266,40 37 266,40200001245 - MOUSE  OTICO, USB/PS2

UN ESTOCÁVEL SEPARACAO_
E09P3

0 0,00 26 444,60 26 444,60200000321 - MOUSE PAD TAMANHO PADRAO

UN ESTOCÁVEL ALMOX2_PAL
ETE_C_04

0 0,00 72 18.504,00 72 18.504,00200002369 - TONER PARA IMPRESSORA OKIDATA
ES4172

UN ESTOCÁVEL PALETE_G_04 0 0,00 103 26.471,00 103 26.471,00200002369 - TONER PARA IMPRESSORA OKIDATA
UN ESTOCÁVEL PALETE_G_03 0 0,00 19 1.102,00 19 1.102,00200002274 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG,

COMPATIVEL COM ML3710ND E SCX5637 (REF.205E)
UN ESTOCÁVEL PALETE_G_02 0 0,00 24 1.440,00 24 1.440,00200002275 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG,

COMPATIVEL COM SCX4833 (REF. 205L)
UN ESTOCÁVEL A 01 0 0,00 0 0,00 0 0,00200002510 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG,

COMPATIVELCOM ML4070 (REF D-203U)
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Almoxarifado

Posição do Estoque Analítico - Por Almoxarifado
Órgão:

22/01/2019 14:03:25

U.G.:
Almoxarifado:

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL
070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL - TRE_AL

Material
Total

ValorQtde.
Disponível

ValorQtde.
Indisponível

ValorQtde.
EndereçoFinalidade de

CompraU.M.

UN ESTOCÁVEL PALETE_G_01 0 0,00 50 11.495,00 50 11.495,00200002510 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG,
COMPATIVELCOM ML4070 (REF D-203U)

UN ESTOCÁVEL PALETE_F_03 0 0,00 5 690,81 5 690,81200001976 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG
ML3710ND E SCX5637 (REF. D205E)

UN ESTOCÁVEL PALETE_F_02 0 0,00 0 0,00 0 0,00200001932 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG
SCX4833 (REF. D205L)

UN ESTOCÁVEL ALMOX2_PAL
ETE_D_02

0 0,00 74 24.568,00 74 24.568,00200002267 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG
SL-M4020 E SL-M4070 (REF. D203U)

UN ESTOCÁVEL PALETE_F_01 0 0,00 0 0,00 0 0,00200002267 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG
SL-M4020 E SL-M4070 (REF. D203U)

Total: 85.310,35 1.155 85.310,350,000 1.155
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Almoxarifado

Consumo de Material no Período - por U.G. / Material

22/01/2019 14:09:46

U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Valor do
Estoque (R$)

Estoque Atual
(qtde.)

Valor da Qtde.
Atendida (R$)

Qtde. Atendida
no Período

Qtde. Requisit.
no PeríodoCMMU.M.Material

R$ 0,000R$ 6,88110,08PT200002355 - ETIQUETA AUTO ADESIVA REF 2819, MEDINDO 25,4X66,7MM,
30 ETIQUETAS POR FOLHA

R$ 58,50195R$ 6,0020201,66UN200001615 - CONECTOR  RJ45 REDE FEMEA

R$ 44.975,00175R$ 12.365,0047493,83UN200002369 - TONER PARA IMPRESSORA OKIDATA ES4172

R$ 0,000R$ 72,9911110,91PT200002356 - ETIQUETA AUTO ADESIVA REF 2792, MEDINDO 17X31MM, 96
POR FOLHA

R$ 1.102,0019R$ 4.738,0064895,25UN200002274 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG, COMPATIVEL COM
ML3710ND E SCX5637 (REF.205E)

R$ 0,000R$ 77,1511120,91PT200002357 - ETIQUETA AUTO ADESIVA REF 3721, MEDINDO 25,4X63,5MM,
33 ETIQUETAS POR FOLHA

R$ 0,000R$ 4.799,9010100,83UN200002414 - CILINDRO DE IMPRESSAO OKIDATA ES4172

R$ 24.568,0074R$ 27.224,00821096,83UN200002267 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020 E SL-M4070
(REF. D203U)

R$ 1.440,0024R$ 2.200,0036373,00UN200002275 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG, COMPATIVEL COM
SCX4833 (REF. 205L)

R$ 72.143,50487R$ 51.489,92282Total por U.G.:
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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 janeiro de 2019.
À COINF
Prezado Coordenador
Segue modelo de Termo de Referência usado no

Almoxarifado para possíveis adequações dessa Unidade.
Segue também Proposta Orçamentária 2019, onde

se vê que apenas os cabos de rede foram previstos dentre
aqueles que V.S.ª propõe adquirir. Além dele, incluímos o
consumo dos itens no ano passado.

Assim, sugerimos avaliar a necessidade de se
reduzir a aquisição de algum dos itens listados na POA2018
para fazer face a essa aquisição proposta, uma vez que essa
Unidade tem uma política de aquisição de periféricos e uma
maior possibilidade de conhecimento do consumo no decorrer
do sua vida útil.

Salientamos que a gestão do contrato deva ser
direcionada a esa COINF ou suas seções com o apoio
administrativo dessa SEALMOX.

 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 22/01/2019, às 14:19, 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
0490834 e o código CRC 810C8BDF.

0000507-90.2019.6.02.8000 0490834v1
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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 janeiro de 2019.
À SMR
para avaliar a necessidade de aquisição de insumos

de informática, conforme cita o Coordenador de TI no
memorando 0490293 e ficando ciente de que não foi feito
nenhuma reserva na POA2019 para aquisições por vossa
Unidade.

Assim, caso haja essa necessidade, favor verificar
sugestões financeiras para novas aquisições.

Aguardamos essa informação, para em conjunto
com aquelas que virão da COINF, dar continuidade com o
procedimento.

 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 22/01/2019, às 14:23, 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
0490842 e o código CRC FA9C5F5F.

0000507-90.2019.6.02.8000 0490842v1
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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 fevereiro de 2019.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Considerando o hiato de pronunciamento da SMR,

provocado pelo Memorando exordial e pelo Despacho
S E A L M O X 0490842,Segue Termo de Referência,
doc. 0490311, restrito às demandas desta Coordenadoria e
relativas ao prédio-sede, para os fins previstos na Resolução
TRE/AL nº 15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do
TRE/AL), art. 111, VI e, conforme entendimento, posterior
encaminhamento para prosseguinto do feito.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 08/02/2019, às 07:38, 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
0498531 e o código CRC A42A1FAD.

0000507-90.2019.6.02.8000 0498531v1
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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 fevereiro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Segue indicação de demanda de material de

consumo, com a finalidade de ser verificada a possibilidade de
aquisição.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 08/02/2019, às 07:49, 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
0498541 e o código CRC 8772F392.
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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 fevereiro de 2019.
À Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,

para consolidar a proposição de compra, devendo atentar-se
para a possibilidade de inserir redundâncias para itens
sensíveis como forma de mitigar riscos advindos do
inadimplemento de um único fornecedor,  e às atuais
necessidades de estoque. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/02/2019, às 12:27, 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
0498862 e o código CRC 0D1E35D4.

0000507-90.2019.6.02.8000 0498862v1
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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 fevereiro de 2019.
 
 
À SEALMOX
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para consolidação

da proposição de compra, nos moldes indicados pelo senhor
Secretário de Administração, em seu Despacho SAD 0498862.

 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 08/02/2019, às 12:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0499078 e o código CRC 261DB2D8.

0000507-90.2019.6.02.8000 0499078v1
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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

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo específico
de utilização na infraestrutura de rede ds Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no
exercício de 2019, conforme especificações discriminadas no
ANEXO I.
       1.1. Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão
eletrônico, tipo menor preço por item, com aquisição
imediata.
1.2. Justifica-se a quisição por se tratar de itens acessórios
necessários para interconexão de elementos ativos, estações e
servidores à infraestrutura existente, promovendo, assim, o
adequado funcionamento das Unidades deste Tribunal,
possibilitando, inclusive, evitar e/ou sanar falhas técnicas que
comprometam as atividades desenvolvidas por esta justiça
especializada.
 
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
     2.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta
conformidade com o termo de referência, edital de licitação e
anexos respectivos.
     2.2 – Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.
     2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste
Instrumento, obrigatoriamente em embalagens de boa
qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte
da empresa fornecedora.
          2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as
informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e
demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes e
deverão estar de acordo com a legislação vigente.
          2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem,
conforme o caso, as seguintes informações:
               2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso
líquido, data de fabricação e vencimento ou período de
validade
               2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente
atualizado.
               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde
               2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao
consumidor (SAC)
     2.4 – Indicar endereço eletrônico (email) para o
recebimento de expedientes/notificações enviadas pelo
TRE/AL.
     2.5 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados
por email ao endereço eletrônico indicado pelo
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fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
     2.6 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
 
3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
     3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados
do recebimento da Nota de Empenho encaminhados por
e–mail;
     3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do
TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D,
Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário
das 08 às 18 horas de segunda a quinta e entre 8 e 12 horas às
sextas–feiras
 
4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5
(cinco) dias úteis após o recebimento provisório da nota
fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o
material será recebido definitivamente e encaminhado para
pagamento.
 
5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A licitante contratada, durante a execução da contratação,
ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional,
variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
     5.1 -
 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a
critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação
do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante no
item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
     5.2 -
 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não
seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução
parcial do contrato;
     5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim
considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do
prazo máximo de atraso injustificado estabelecido no item 5.2;
     5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de
Empenho.
 
Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no
art. 87 da Lei 8.666/1993
 
As multas de mora e convencional por inexecução parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não
ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato
celebrado.
 
6. - DO PAGAMENTO
     6.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária
de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o
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envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), devidamente
atestada(s) pela Unidade demandante.
     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do
pagamento.
     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de
pagamento.
     6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação
tributária.
     6.5. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá
ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data
do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento,
desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim
apurado:
 
I = (TX/100)/365
I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS
     7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e
atesto das notas fiscais será exercida pela Seção de Suporte
Operacional, com o apoio administrativo, no que couber, à
SEALMOX.
          7.1.1. O ateste será dado por qualquer servidor da Seção
de Suporte Operacional que esteja disponível á época do
recebimento do material, se fazendo auxiliar por outra unidade
competente, se necessário. 
     7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do Gestor designado deverão ser solicitadas ao
Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas
necessárias e/ou convenientes.
 
8. PRAZO DE GARANTIA
8.1. O produto deverá ter garantia de, no mínimo, 12 (doze)
meses, a contar da data de entrega.
 
9. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Não se
aplica.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 15/04/2019, às 19:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0500636 e o código CRC C47C0F6F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANTIDADE

1

CABO CAT6 - Cabo lógico categoria 6 composto de cabo
4 pares trançados compostos por condutores sólidos de
cobre, 23 AWG, isolados em polietileno de alta densidade.
Capa externa em PVC não propagante a chama, na cor
cinza, marcação sequencial métrica decrescente. O cabo
deve ser fabricado com material LSZH (Low Smoke, Zero
Halogen), acondicionado em caixa de papelão, com apoio
de mão para facilitar o transporte. As normas aplicáveis:
TIA-568-C.2 e seus complementos, ISO/IEC 11801 UL 444
e ABNT NBR 14703, ABNT 14705. Garantia mínima de 12
meses.

Cx 10

2

CORDÃO ÓPTICO DUPLEX TIPO 1 -  Cordão óptico
duplex LC-UPC;Fibra multímodo 50μm OM4 10GB (MM 50
OM4 10GB);Conectores LC-UPC em ambas as
extremidades;Tamanho mínimo de 5 metros;Deve ser
fornecido em embalagem lacrada individual;Os conectores
devem ter durabilidade para pelo menos 500
inserções;Conectores do tipo "push-pull", com corpo
confeccionado em material plástico;Deve ser homologado
pela Anatel;Os cordões devem ser testados e montados
integralmente em fábrica;Alta performance em perda de
inserção e perda de retorno;Todos os cordões fornecidos
devem ser do mesmo fabricante;Garantia mínima de 12
meses

Un 10

3

CORDÃO ÓPTICO DUPLEX TIPO 2- Cordão óptico
duplex LC-UPC/SC-UPC;Fibra multímodo 50μm OM3 10GB
(MM 50 OM3 10GB);Conectores LC-UPC em uma
extremidade e SC-UPC na outra;Tamanho mínimo de 2,5
metros;Deve ser fornecido em embalagem lacrada
individual;Os conectores devem ter durabilidade para pelo
menos 500 inserções;Conectores do tipo "push-pull", com
corpo confeccionado em material plástico;Deve ser
homologado pela Anatel;Os cordões devem ser testados e
montados integralmente em fábrica;Alta performance em
perda de inserção e perda de retorno;Todos os cordões
fornecidos devem ser do mesmo fabricante;Garantia
mínima de 12 meses

Un 10

PATCH CORD - Patch Cord Categoria 6;Certificação Anatel
para o produto, de acordo com os novos requisitos
vigentes;Deve suportar as características TIA/EIA 568 C.2
para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801; Configurado no padrão
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4

TIA/EIA 568A;Deve ser compatível com categorias
anteriores (5E, 5 e 3) para o qual deverão contar com uma
certificação “component compliance” emitida por algum
laboratório independente de provas como o ETL.;Deve ter
"boot" na mesma cor do cabo, injetado e no mesmo
dimensional do plug RJ-45, com o objetivo de evitar fadiga
no cabo em movimentos de conexão e que evitar a
desconexão acidental da estação de trabalho;Boot de
proteção no mesmo tamanho dos conectores RJ-45, nas
duas extremidades do cabo;Deve ser fornecido na cor
cinza;Tamanho mínimo de 2,5 metros e máximo de 3,0
metros;Os conectores devem ter durabilidade para pelo
menos 750 inserções;Deve ter descrição de características
do produto impressas em todo o comprimento da capa, de
acordo com as normas da Anatel;Produzido com cabo UTP
flexível CAT . 6; Conector RJ-45 nas duas extremidades;
Cabo com quatro pares 24AWG;O cabo deve ser fabricado
com material LSZH (Low Smoke, Zero Halogen);Todos os
patch cords fornecidos devem ser do mesmo
fabricante;Os patch cords devem ser originais de fábrica,
construídos pelo mesmo fabricante da conectividade e pré-
certificados, conforme a TIA/EIA, e deverão vir em suas
bolsas originais de empacotamento tal como saem da
fábrica;Garantia mínima de 12 meses.

Un 60

5

CONECTOR RJ45 MACHO - Conector macho Categoria 6
para cabo UTP sólido;Tipo de conector RJ-45;Fabricado em
termoplástico não propagante à chama UL 94V-0;Diâmetro
do condutor: 26 a 22 AWG;Cor:
Transparente;Certificações: UL E173971,
ISO9001/ISO14001, A1969/A10659;Normas: EIA/TIA 568
C.2 e seus adendos, ISO/IEC 11801, NBR 14565, FCC
68.5;Garantia mínima de 12 meses.

Un 500

 
OBSERVAÇÃO: O conjunto das especificações descritas neste
documento é mínimo, sendo aceitos componentes com características
técnicas superiores, desde que plenamente compatíveis. 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 15/04/2019, às 19:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0527703 e o código CRC 0553CE16.

Anexo I (0527703)         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 30



0000507-90.2019.6.02.8000 0527703v12

Anexo I (0527703)         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 31



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

 

DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2019.
À COMAP.
 
Senhora Coordenadora,
 
Encaminho Termo de Referência, para ser

submetido à análise da Secretaria de Administração, uma vez
consolidadas as proposições de compra, constantes de
Despachos SAD 0498862 e 0499179 (para tanto, anexei a
estes, os autos de nº 0001133-12.2019.6.02.8000).

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 15/04/2019, às 19:15, 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
0529758 e o código CRC C29F3305.

0000507-90.2019.6.02.8000 0529758v1
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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 abril de 2019.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho o Termo de Referência

SEALMOX 0500636, para análise e aprovação de Vossa Senhoria,
caso seja de sua aquiescência.

 
 
Respeitosamente.
 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/04/2019, às 16:58, 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
0530225 e o código CRC E4656B8F.

0000507-90.2019.6.02.8000 0530225v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de abril de 2019.
Retornem os autos à COMAP para ajustar o item 7

do TR (0500636) às regras fixadas pela Ordem de Serviço
03/2010, especialmente o art. 1º, posto se tratar de mera
aquisição de material de consumo, não hevando que se falar
em gestão/fiscalização por área diversa, ressalvada a possível
divisão do recebimento na forma de que trata o art. 73, II, da
Lei nº 8.666/93, prevendo-se assim a intervenção da área
demandante nessas fases.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/04/2019, às 16:33, 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
0530418 e o código CRC B2AE6F62.

0000507-90.2019.6.02.8000 0530418v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de abril de 2019.
À SEALMOX
 
Senhor Chefe Substituto,
 
Encaminho os presentes autos para a realização

dos ajustes solicitados no Despacho GSAD 0530418.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 21/04/2019, às 09:32, 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
0530441 e o código CRC EF7D9983.

0000507-90.2019.6.02.8000 0530441v1
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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

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo específico de utilização na
infraestrutura de rede ds Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de
suas atividades no exercício de 2019, conforme especificações discriminadas no
ANEXO I.

       1.1. Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão eletrônico, tipo menor
preço por item, com aquisição imediata.

1.2. Justifica-se a quisição por se tratar de itens acessórios necessários para
interconexão de elementos ativos, estações e servidores à infraestrutura
existente, promovendo, assim, o adequado funcionamento das Unidades deste
Tribunal, possibilitando, inclusive, evitar e/ou sanar falhas técnicas que comprometam
as atividades desenvolvidas por esta justiça especializada.

 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

     2.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos.

     2.2 – Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

     2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento,
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha
de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da
empresa fornecedora.

          2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo
Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais
competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente.

          2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as
seguintes informações:

               2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade

               2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde
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               2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

     2.4 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

     2.5 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

     2.6 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

     3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de
Empenho encaminhados por e–mail;

     3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–
000, no horário das 08 às 18 horas de segunda a quinta e entre 8 e 12 horas às
sextas–feiras

 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento.

 

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:

     5.1 -
 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

     5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada
a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução
parcial do contrato;

     5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial
da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2;

     5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
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8.666/1993

 

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato
celebrado.

 

6. - DO PAGAMENTO

     6.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is),
devidamente atestada(s) pela Unidade demandante.

     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

7. PRAZO DE GARANTIA

7.1. O produto deverá ter garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data
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de entrega.

 

8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Não se aplica.

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 25/04/2019, 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
0532619 e o código CRC F202B642.

0000507-90.2019.6.02.8000 0532619v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2019.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Devolvo os presentes autos, após realizado o

ajuste solicitado no Despacho GSAD 0530418.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 26/04/2019, às 13:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533791 e o código CRC 37BE1021.

0000507-90.2019.6.02.8000 0533791v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2019.

À Direção-Geral.

Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

 
 
Senhor Diretor,
 
Demonstrada a previsão orçamentária da despesa (evento

0498356 do PA 0001133-12.2019.6.02.8000), o que retrata sua
pertinência com o planejamento de aquisições para o próximo
exercício, aprovo o TR de evento 0532619 e seu Anexo de evento
0527703, que consolida demandas da SMR e da STI, e evoluo o feito
à consideração superior dessa Diretoria-Geral, em observância ao
disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoia, peço-lhe
vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução de
que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/04/2019, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533958 e o código CRC 2D501014.

0000507-90.2019.6.02.8000 0533958v1
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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 abril de 2019.
À COMAP, para a instrução de que trata o art. 8º da

Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
29/04/2019, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0534172 e o código CRC F74877AE.

0000507-90.2019.6.02.8000 0534172v1
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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 abril de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0534172, encaminho os

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

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/04/2019, às 19:36, 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
0534615 e o código CRC 357A9C0E.

0000507-90.2019.6.02.8000 0534615v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Item 1: CABO CAT6. Caixa 305 metros. ITEM 1. R$755,20

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$850,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior do Trabalho 
2ª Região/SP

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de lógica..

Descrição: CABO LÓGICO BLINDADO - Cabo lógico UTP, 4 pares, cor cinza,
especificação CAT6, com certificação ANATEL, UL, ETL, conformidade com as
diretivas RoHS, para redes Gigabit Ethernet (1000 Base/TX), acondicionado em
caixa de papelão fast-box, rolo de 305m, de acordo com as normas ANSI/TIA/
EIA-568-C.2 e ABNT NBr 14703. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contra
defeitos de fabricação: Referência fabricante: Furukawa, tyco Eletronics ou
Panduit. (Cota para participação exclusiva de ME/EPP, decorrente da divisão do
item 1)

CatMat: 42021 - CABO LÓGICO BLINDADO , CABO BLINDADO PARA APLICACAO
ESPECIAL NOME

Data: 27/11/2018 11:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:982018 / UASG:80010

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/11/2018 17:02

Homologação: 28/12/2018 12:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 23

Unidade: Caixa

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

68.514.900/0002-71
* VENCEDOR *

INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERV R$710,00

Pesquisa concluída no dia 09/05/2019 17:08:26  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: PA 0000507-90.2019.6.02.8000. Aquisição. Acessórios
Infraestrutura.

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) CABO CAT6. Caixa 305 metros. ITEM 1. 26 10 Caixas 755,20 R$7.552,00

2) CORDÃO ÓPTICO DUPLEX TIPO 1. ITEM 2. 12 10 Unidades 155,87 R$1.558,70

3) CORDÃO ÓPTICO DUPLEX TIPO 2. ITEM 3. 20 10 Unidades 117,30 R$1.173,00

4) PATCH CORD. ITEM 4. 10 60 Unidades 40,89 R$2.453,40

5) CONECTOR RJ45 MACHO. ITEM 5. 8 500 Unidades 4,94 R$2.470,00

Valor Global: R$15.207,10

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

10 Caixas CABO CAT6. Caixa 305 metros.ITEM 1.

1 / 19 

Relatório Banco Preços. Relatorio_Cotacao_2019-05-09. (0539059)         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 44
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: NEXANS                                            
Fabricante:  NEXANS                                            
Modelo :  NEXANS 
Descrição:  Cabo lógico UTP, 4 pares, cor cinza, especificação CAT6, com certificação ANATEL, UL, ETL, conformidade com as diretivas RoHS, para redes Gigabi
t Ethernet (1000 Base/TX), acondicionado em caixa de papelão fast-box, rolo de 305m, de acordo com as normas ANSI/TIA/ EIA-568-C.2 e ABNT NBr 14703. Gar
antia mínima de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação                                    

21.128.750/0001-13 LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - R$715,00

Marca: NEXANS                                            
Fabricante:  NEXANS                                            
Modelo :  CABO UTP CAT.6+ 
Descrição:  Cabo lógico UTP, 4 pares, cor cinza, especificação CAT6, com certificação ANATEL, UL, ETL, conformidade com as diretivas RoHS, para redes Gigabi
t Ethernet (1000 Base/TX), acondicionado em caixa de papelão fast-box, rolo de 305m, de acordo com as normas ANSI/TIA/ EIA-568-C.2 e ABNT NBr 14703. Gar
antia mínima de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação.                                    

Telefone: Emai l :
(84) 09427-0056 CONTATO@LANCONEX.COM.BR

13.761.205/0001-31 NYDIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELEINFORMATICA LTDA R$715,48

Marca: PRYSMIAN                                            
Fabricante:  PRYSMIAN                                            
Modelo :  CM CAT6 CZ 
Descrição:  Cabo lógico UTP, 4 pares, cor cinza, especificação CAT6, com certificação ANATEL, UL, ETL, conformidade com as diretivas RoHS, para redes Gigabi
t Ethernet (1000 Base/TX), acondicionado em caixa de papelão fast-box, rolo de 305m, de acordo com as normas ANSI/TIA/ EIA-568-C.2 e ABNT NBr 14703. Gar
antia mínima de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação: Referência fabricante: Furukawa, tyco Eletronics ou Panduit. (Cota para participação exclusiva d
e ME/EPP, decorrente da divisão do item 1)                                    

18.680.580/0001-70 LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA - ME R$715,49

Marca: NEXANS                                            
Fabricante:  NEXANS                                            
Modelo :  CABO UTP CAT.6+ CINZA CM 
Descrição:  Cabo lógico UTP, 4 pares, cor cinza, especificação CAT6, com certificação ANATEL, UL, ETL, conformidade com as diretivas RoHS, para redes Gigabi
t Ethernet (1000 Base/TX), acondicionado em caixa de papelão fast-box, rolo de 305m, de acordo com as normas ANSI/TIA/ EIA-568-C.2 e ABNT NBr 14703. Gar
antia mínima de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação.                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
edenislon (11) 3294-3805 publico@lanconnect.com.br

30.678.144/0001-62 AR SERVICOS TECNOLOGIA LTDA R$815,80

Marca: NEXANS                                            
Fabricante:  NEXANS                                            
Modelo :  CABO UTP 4P X 23 AWG CAT. 6 CINZA 
Descrição:  "Cabo lógico UTP, 4 pares, cor cinza, especificação CAT6, com certificação ANATEL, UL, ETL, conformidade com as diretivas RoHS, para redes Gigabi
t Ethernet (1000 Base/TX), acondicionado em caixa de papelão fast-box, rolo de 305m, de acordo com as normas ANSI/TIA/ EIA-568-C.2 e ABNT NBr 14703. Gar
antia mínima de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação: Referência fabricante: Furukawa, tyco Eletronics ou Panduit"                                    

11.420.095/0001-19 STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP R$850,00

Marca: Nexans                                            
Fabricante:  Nexans                                            
Modelo :  CZ 
Descrição:  Cabo lógico UTP, 4 pares, cor cinza, especificação CAT6, com certificação ANATEL, UL, ETL, conformidade com as diretivas RoHS, para redes Gigabi
t Ethernet (1000 Base/TX), acondicionado em caixa de papelão fast-box, rolo de 305m, de acordo com as normas ANSI/TIA/ EIA-568-C.2 e ABNT NBr 14703. Gar
antia mínima de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação: Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garanti
a dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dia                                    

Telefone: Emai l :
(67) 3236-1254 salc9gac@yahoo.com.br

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME R$997,34

Marca: MAXITELECOM                                            
Fabricante:  MAXITELECOM                                            
Modelo :  MAXITELECOM 
Descrição:  Cabo lógico UTP, 4 pares, cor cinza, especificação CAT6, com certificação ANATEL, UL, ETL, conformidade com as diretivas RoHS, para redes Gigabi
t Ethernet (1000 Base/TX), acondicionado em caixa de papelão fast-box, rolo de 305m, de acordo com as normas ANSI/TIA/ EIA-568-C.2 e ABNT NBr 14703. Gar
antia mínima de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação: Referência fabricante: Furukawa, tyco Eletronics ou Panduit. (Cota para participação exclusiva d
e ME/EPP, decorrente da divisão do item 1)                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Rogerio Ramos ALves (31) 3327-0719 qualityatacado@gmail.com

24.626.920/0001-88 LANSOL COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP R$997,35
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FURUKAWA                                            
Fabricante:  FURUKAWA                                            
Modelo :  23400045 
Descrição:  CABO TRANSMISSAO DE DADOS GIGALAN U/UTP 23AWGX4P CAT.6 CM CZ RoHS - 23400045 - FURUKAWA                                    

11.099.588/0001-07 SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - EPP R$1.000,00

Marca: MAXITELECOM                                            
Fabricante:  MAXITELECOM                                            
Modelo :  MAXI-6UCH04-MX1 
Descrição:  Cabo lógico UTP, 4 pares, cor cinza, especificação CAT6, com certificação ANATEL, UL, ETL, conformidade com as diretivas RoHS, para redes Gigabi
t Ethernet (1000 Base/TX), acondicionado em caixa de papelão fast-box, rolo de 305m, de acordo com as normas ANSI/TIA/ EIA-568-C.2 e ABNT NBr 14703. Gar
antia mínima de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação: Referência fabricante: Furukawa, tyco Eletronics ou Panduit.                                    

Telefone: Emai l :
(11) 4191-1340 marcia@solaristeleinformatica.com.br

23.285.082/0001-63 F.L.A. COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME R$1.260,00

Marca: NEXANS                                            
Fabricante:  NEXANS                                            
Modelo :  Cabo Lan Utp Nexans 17483 Ess Cat6 U/Utpcm 4P 23Aw 
Descrição:  Cabo de Rede Nexans CAT.6 Feito com material de qualidade e de alto desempenho, o Cabo de Rede Nexans CAT6 - por metro é caracterizado pel
os parâmetros em power sum crosstalk, os quais entram parâmetros de desempenho que atendam às necessidades de operação full duplex por meio de quatro
 pares melhorando os requisitos elétricos para transmissão em alta velocidade. Estas características elétricas incluem: PS-NEXT, PS-ACR, ELFEXT, PS-ELFEXT, RL
 e LCL/TCL/EL TCTL (balanceamento dos pares). A impedância é medida conforme os rigorosos requisitos de frequência de varredura existentes na norma ISO/I
EC 11801. Especificações: Capa: PVC retardante à chama - Atende NBR 14705 Material do condutor: Cobre nu Isolação: Polietileno sólido Cor da capa externa: 
Cinza claro Tipo de cabo: UTP Categoria: Cat. 6 Número de pares: 4 Aplicação: Transmissão de dados em alta velocidade, incluindo: Ethernet 100 Base TX, 1000
 Base T, 1000 Base TX, ATM 155 Mb/s, ATM 622 Mb/s, FDDI/CDDI 100Mb/s, 100 Base VG, etc. Normas: Internacional: IEC 61156-5; ISO/IEC 11801 Nacional: AN
SI/TIA-568-C.2 Tamanhos disponíveis: 305 metros Garantia: 12 MESES                                    

Telefone: Emai l :
(11) 02129-8388 LICITACAO@ICSINFO.COM.BR

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI - ME R$1.455,00

Marca: MAX                                            
Fabricante:  MAX                                            
Modelo :  CAT6 
Descrição:  Cabo lógico UTP, 4 pares, cor cinza, especificação CAT6, com certificação ANATEL, UL, ETL, conformidade com as diretivas RoHS, para redes Gigabi
t Ethernet (1000 Base/TX), acondicionado em caixa de papelão fast-box, rolo de 305m, de acordo com as normas ANSI/TIA/ EIA-568-C.2 e ABNT NBr 14703. Gar
antia mínima de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação: Referência fabricante: Furukawa, tyco Eletronics ou Panduit (Cota para participação exclusiva d
e ME/EPP, decorrente da divisão do item 1)                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Carlos José de Souza Júnior (31) 3297-7546 lezvendas@lzeletricidade.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$790,98

Órgão: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
Advocacia Geral da União 
UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de material
de consumo, para atender às unidades da Advocacia-Geral da União e órgãos
participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Edital e seus anexos..

Descrição: CABO LÓGICO BLINDADO - CABO LÓGICO BLINDADO, APLICAÇÃO PARA
REDE CAT6 FURUKAWA, TIPO UTP

CatMat: 396854 - CABO LÓGICO BLINDADO, PARA REDE CAT6 FURUKAWA, UTP

Data: 26/12/2018 10:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:42018 / UASG:110592

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 31/12/2018 09:59

Homologação: 31/12/2018 10:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 34

Unidade: CAIXA 1,00 UN

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.128.750/0001-13
* VENCEDOR *

LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - R$629,47
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: NEXANS                                            
Fabricante:  NEXANS                                            
Modelo :  CABO UTP CAT.6 AZUL CM 
Descrição:  CABO LÓGICO BLINDADO, APLICAÇÃO PARA REDE CAT6, TIPO UTP - Caixas de cabo de rede UTP CAT6 com 300m cada caixa                                    

Telefone: Emai l :
(84) 09427-0056 CONTATO@LANCONEX.COM.BR

04.995.470/0001-93 MARCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SCHNEIDER - ME R$629,95

Marca: TOZZ                                            
Fabricante:  TOZZ                                            
Modelo :  CAT6 FTP 
Descrição:  CABO LÓGICO BLINDADO, APLICAÇÃO PARA REDE CAT6 Marca TOZZ, TIPO UTP - Bobina 305MTS - Cor preta.                                    

Telefone: Emai l :
(14) 03364-7736 MODULO@CPOVO.NET

02.011.280/0001-69 NOVO MUNDO COMERCIAL LTDA - ME R$952,00

Marca: FURUKAWA CAT 6                                            
Fabricante:  FURUKAWA                                            
Modelo :  CABO LÓGICO BLINDADO, APLICAÇÃO PARA REDE CAT6 FUR 
Descrição:  CABO LÓGICO BLINDADO, APLICAÇÃO PARA REDE CAT6 FURUKAWA, TIPO UTP - Caixas de cabo de rede UTP CAT6 com 300m cada caixa (Ref: Fur
ukawa) ou equivalente; caixa com 300 m                                    

18.680.580/0001-70 LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA - ME R$1.000,00

Marca: NEXANS                                            
Fabricante:  NEXANS                                            
Modelo :  CABO UTP CAT.6 
Descrição:  CABO LÓGICO BLINDADO, APLICAÇÃO PARA REDE CAT6, TIPO UTP - Caixas de cabo de rede UTP CAT6 com 300m cada caixa                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
edenislon (11) 3294-3805 publico@lanconnect.com.br

Preço (ComprasNet) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$620,00

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Objeto: Aquisição de material de consumo de informática para atender as
necessidades do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da Unidade
Acadêmica de Serra Talhada - UAST/UFRPE.

Descrição: CABO LÓGICO BLINDADO - CABO LÓGICO BLINDADO, APLICAÇÃO PARA
REDE CAT6 FURUKAWA, TIPO UTP

CatMat: 396854 - CABO LÓGICO BLINDADO, PARA REDE CAT6 FURUKAWA, UTP

Data: 01/03/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 30/2019 /
UASG: 153165

Lote/Item: 2/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: CAIXA 1,00 UN

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.878.171/0001-10
* VENCEDOR *

MAAX SOLUTIONS SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA EI R$620,00

Marca: FURUKAWA - SOHO                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CABO LÓGICO BLINDADO, APLICAÇÃO PARA REDE CAT6 FURUKAWA, TIPO UTP                                    

Telefone: Emai l :
(71) 09135-7170 EDER@MAAXSOLUTIONS.COM.BR

Preço (ComprasNet) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$915,00
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Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
EMBRAPA/CPAF

Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática

Descrição: CABO LÓGICO BLINDADO - CABO LÓGICO BLINDADO, APLICAÇÃO PARA
REDE CAT6 FURUKAWA, TIPO UTP

CatMat: 396854 - CABO LÓGICO BLINDADO, PARA REDE CAT6 FURUKAWA, UTP

Data: 01/12/2018 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 83/2018 /
UASG: 135002

Lote/Item: 5/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

U F : AC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

84.646.934/0007-80
* VENCEDOR *

PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA R$915,00

Marca: SOHOPLUS                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CABO LÓGICO BLINDADO, APLICAÇÃO PARA REDE CAT6 FURUKAWA, TIPO UTP                                    

Preço (ComprasNet) 5: Mediana das Propostas Finais R$600,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Decanato de Assuntos Administrativos 
Departamento de Material e Serviços Auxiliares

Objeto: Aquisição de material elétrico..

Descrição: CABO FERRAMENTA - Cabo de Rede CAT6,Cor Azul, 4 Pares Trançados, Com
Capa Externa em PVC-Caixa com 305 Metros

CatMat: 57932 - CABO FERRAMENTA , CABO DE FERRAMENTA NOME

Data: 21/12/2018 10:09

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:872018 / UASG:153166

Lote/Item: /30

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/02/2019 17:08

Homologação: 26/02/2019 09:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 65

Unidade: Caixa

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.101.048/0001-54
* VENCEDOR *

BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME R$477,32

Marca: TOZZ                                            
Fabricante:  TOZZ                                            
Modelo :  CAT6 
Descrição:  Cabo de Rede CAT6,Cor Azul, 4 Pares Trançados, Com Capa Externa em PVC-Caixa com 305 Metros                                    

Telefone: Emai l :
(31) 03654-0352 PETERSON@PSCONT.COM.BR

17.881.571/0001-85 R.S. COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR R$477,33

Marca: furukawa                                            
Fabricante:  furukawa                                            
Modelo :  cabo de rede 
Descrição:  Cabo de Rede CAT6,Cor Azul, 4 Pares Trançados, Com Capa Externa em PVC-Caixa com 305 Metros                                    

Telefone:
(21) 2672-9080

26.469.541/0001-57 SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP R$485,00

Marca: tekfio                                            
Fabricante:  tekfio                                            
Modelo :  tekfio 
Descrição:  Cabo de Rede CAT6,Cor Azul, 4 Pares Trançados, Com Capa Externa em PVC-Caixa com 305 Metros                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.420.095/0001-19 STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP R$498,00

Marca: RB Tronics                                            
Fabricante:  RB Tronics                                            
Modelo :  Cabo de Rede CAT 6 UTP 4P Azul 
Descrição:  Cabo de Rede CAT6, Cor Azul, 4 Pares Trançados, Com Capa Externa em PVC-Caixa com 305 Metros - Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - P
razo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias                                    

Telefone: Emai l :
(67) 3236-1254 salc9gac@yahoo.com.br

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI - ME R$600,00

Marca: NANO                                            
Fabricante:  NANO                                            
Modelo :  CAT6 
Descrição:  Cabo de Rede CAT6,Cor Azul, 4 Pares Trançados, Com Capa Externa em PVC-Caixa com 305 Metros                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Carlos José de Souza Júnior (31) 3297-7546 lezvendas@lzeletricidade.com.br

03.056.608/0001-26 J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMA R$756,00

Marca: Cat6                                            
Fabricante:  Cat6                                            
Modelo :  Cat6 
Descrição:  Cabo de Rede CAT6,Cor Azul, 4 Pares Trançados, Com Capa Externa em PVC-Caixa com 305 Metros. Marca: Cat6 / Modelo: Cat6                                  
  

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
LURDES FRANCISCO RODRIGUES (11) 2653-0122 jmcomserv@uol.com.br

08.235.765/0001-12 OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME R$789,84

Marca: SOHOPLUS                                            
Fabricante:  FURUKAWA                                            
Modelo :  CABO REDE CAT6 CMX AZ CX 305M 
Descrição:  Cabo de Rede CAT6,Cor Azul, 4 Pares Trançados, Com Capa Externa em PVC-Caixa com 305 Metros                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
dsi.diego@hotmail.com (31) 3653-2080 dsi.diego@hotmail.com

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA - ME R$1.000,00

Marca: tozz                                            
Fabricante:  tozz                                            
Modelo :  tozz 
Descrição:  Cabo de Rede CAT6,Cor Azul, 4 Pares Trançados, Com Capa Externa em PVC-Caixa com 305 Metros                                    

Telefone: Emai l :
(71) 03313-2966 AMPLALUZCONT@GMAIL.COM

29.759.526/0001-31 kairos comercio e servicos eletronicos ltda R$10.000,00

Marca: imp                                            
Fabricante:  imp                                            
Modelo :  imp 
Descrição:  Cabo de Rede CAT6,Cor Azul, 4 Pares Trançados, Com Capa Externa em PVC-Caixa com 305 Metros                                    

Item 2: CORDÃO ÓPTICO DUPLEX TIPO 1. ITEM 2. R$155,87

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$189,99

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Data: 14/02/2019 10:34

Quantidade Descrição Observação

10 Unidades CORDÃO ÓPTICO DUPLEX TIPO 1. ITEM 2.
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Objeto: Esta licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO visando futura aquisição
de material de consumo de informática, conforme especificações e
quantidades delineadas no Termo de Referência n. 10/2018 DSI e demais
condições estabelecidas neste edital e seus anexos..

Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO - Patch Cord Óptico/Cordão
Óptico, tipo LC-LC de 5 metros OM4. Deve possuir dois conectores em cada
extremidade, testados individualmente. Em embalagem lacrada e certificada
pelo fabricante. Fibra tipo monomodo. Características técnicas dentro dos
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568C, conforme termo de referencia n.
10/2018-DSI anexo ao Edital

CatMat: 139343 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO , REDE INFORMATICA -
PECA / ACESSORIO NOME

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:925007

Lote/Item: /27

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/03/2019 15:33

Homologação: 09/04/2019 17:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.680.580/0001-70
* VENCEDOR *

LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA - ME R$189,99

Marca: FIBERSUL                                            
Fabricante:  FIBERSUL                                            
Modelo :  CORDAO OPTICO DUPLEX LC/LC OM4 5MTS 
Descrição:  – Patch Cord Óptico/Cordão Óptico, tipo LC-LC de 5 metros OM4. Deve possuir dois conectores em cada extremidade, testados individualmente. E
m embalagem lacrada e certificada pelo fabricante. Fibra tipo monomodo. Características técnicas dentro dos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568C.                
                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
edenislon (11) 3294-3805 publico@lanconnect.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$130,25

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Objeto: Esta licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO visando futura aquisição
de material de consumo de informática, conforme especificações e
quantidades delineadas no Termo de Referência n. 10/2018 DSI e demais
condições estabelecidas neste edital e seus anexos..

Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO - Patch Cord Óptico/Cordão
Óptico, tipo LC-SC de 05 metros multimodo. Deve possuir dois conectores em
cada extremidade, testados individualmente. Em embalagem lacrada e
certificada pelo fabricante. Fibra tipo multimodo. Características técnicas
dentro dos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568C, conforme termo de
referencia n. 10/2018-DSI anexo ao Edital

CatMat: 139343 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO , REDE INFORMATICA -
PECA / ACESSORIO NOME

Data: 14/02/2019 10:34

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:925007

Lote/Item: /32

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/03/2019 15:33

Homologação: 09/04/2019 17:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.680.580/0001-70
* VENCEDOR *

LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA - ME R$129,99

Marca: FIBERSUL                                            
Fabricante:  FIBERSUL                                            
Modelo :  CORDAO OPTICO DUPLEX 2.0MM LC/SC 50/125 5 MTS MM 
Descrição:  Patch Cord Óptico/Cordão Óptico, tipo LC-SC de 05 metros multimodo. Deve possuir dois conectores em cada extremidade, testados individualme
nte. Em embalagem lacrada e certificada pelo fabricante. Fibra tipo multimodo. Características técnicas dentro dos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568C.       
                             

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
edenislon (11) 3294-3805 publico@lanconnect.com.br

06.201.994/0001-90 ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP R$130,00

Marca: ACEPLUS                                            
Fabricante:  ACEPLUS BRASIL                                            
Modelo :  ACE-CORD 
Descrição:  Patch Cord Óptico/Cordão Óptico, tipo LC-SC de 05 metros multimodo. Deve possuir dois conectores em cada extremidade, testados individualme
nte. Em embalagem lacrada e certificada pelo fabricante. Fibra tipo multimodo. Características técnicas dentro dos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568C, con
forme termo de referencia n. 10/2018-DSI anexo ao Edital                                    

7 / 19 

Relatório Banco Preços. Relatorio_Cotacao_2019-05-09. (0539059)         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 50

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=925007&uasg=925007&numprp=22019&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=925007&uasg=925007&numprp=22019&Seq=1


CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Telefone: Emai l :
(11) 2344-1130 vendas@aceplusbrasil.com.br

21.128.750/0001-13 LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - R$130,25

Marca: FIBERSUL                                            
Fabricante:  FIBERSUL                                            
Modelo :  CORDAO OPTICO 
Descrição:  Patch Cord Óptico/Cordão Óptico, tipo LC-SC de 05 metros multimodo. Deve possuir dois conectores em cada extremidade, testados individualme
nte. Em embalagem lacrada e certificada pelo fabricante. Fibra tipo multimodo. Características técnicas dentro dos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568C.       
                             

Telefone: Emai l :
(84) 09427-0056 CONTATO@LANCONEX.COM.BR

07.698.260/0001-21 TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - E R$130,25

Marca: ROLLBALL                                            
Fabricante:  ROLLBALL                                            
Modelo :  LC-SC de 05 metros multimodo 
Descrição:  Patch Cord Óptico/Cordão Óptico, tipo LC-SC de 05 metros multimodo. Deve possuir dois conectores em cada extremidade, testados individualme
nte. Em embalagem lacrada e certificada pelo fabricante. Fibra tipo multimodo. Características técnicas dentro dos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568C, con
forme termo de referencia n. 10/2018-DSI anexo ao Edital. Validade da proposta de 90 dias. Prazo de entrega conforme o edital. Garantia de 12 (doze) meses, co
ntados a partir da data do recebimento definitivo. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos.                                    

Telefone: Emai l :
(11) 4473-1112 contato@texasimports.com.br

12.980.808/0001-61 DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$500,00

Marca: maxitelecom                                            
Fabricante:  maxitelecom                                            
Modelo :  patch cord 
Descrição:  Patch Cord Óptico/Cordão Óptico, tipo LC-SC de 05 metros multimodo. Deve possuir dois conectores em cada extremidade, testados individualme
nte. Em embalagem lacrada e certificada pelo fabricante. Fibra tipo multimodo. Características técnicas dentro dos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568C, con
forme termo de referencia n. 10/2018-DSI anexo ao Edital                                    

Telefone: Emai l :
(61) 8321-9448 antonio@7ba.com.br

Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais R$147,38

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Objeto: Esta licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO visando futura aquisição
de material de consumo de informática, conforme especificações e
quantidades delineadas no Termo de Referência n. 10/2018 DSI e demais
condições estabelecidas neste edital e seus anexos..

Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO - Patch Cord Óptico/Cordão
Óptico, tipo LC-LC de 5 metros SM. Deve possuir dois conectores em cada
extremidade, testados individualmente. Em embalagem lacrada e certificada
pelo fabricante. Fibra tipo multimodo. Características técnicas dentro dos
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568C, conforme termo de referencia n.
10/2018-DSI anexo ao Edital

CatMat: 139343 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO , REDE INFORMATICA -
PECA / ACESSORIO NOME

Data: 14/02/2019 10:34

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:925007

Lote/Item: /28

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/03/2019 15:33

Homologação: 09/04/2019 17:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.680.580/0001-70
* VENCEDOR *

LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA - ME R$74,97

Marca: FIBERSUL                                            
Fabricante:  FIBERSUL                                            
Modelo :  CORDAO OPTICO DUPLEX LC/LC 9/125um 5MTS 
Descrição:  Patch Cord Óptico/Cordão Óptico, tipo LC-LC de 5 metros SM. Deve possuir dois conectores em cada extremidade, testados individualmente. Em e
mbalagem lacrada e certificada pelo fabricante. Fibra tipo multimodo. Características técnicas dentro dos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568C.                        
            

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
edenislon (11) 3294-3805 publico@lanconnect.com.br
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.079.367/0001-85 GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME R$75,00

Marca: fibracem                                            
Fabricante:  fibracem                                            
Modelo :  lc lc 5 
Descrição:  Patch Cord Óptico/Cordão Óptico, tipo LC-LC de 5 metros SM. Deve possuir dois conectores em cada extremidade, testados individualmente. Em e
mbalagem lacrada e certificada pelo fabricante. Fibra tipo multimodo. Características técnicas dentro dos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568C, conforme ter
mo de referencia n. 10/2018-DSI anexo ao Edital                                    

06.201.994/0001-90 ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP R$147,00

Marca: ACEPLUS                                            
Fabricante:  ACEPLUS BRASIL                                            
Modelo :  ACE-CORD 
Descrição:  Patch Cord Óptico/Cordão Óptico, tipo LC-LC de 5 metros SM. Deve possuir dois conectores em cada extremidade, testados individualmente. Em e
mbalagem lacrada e certificada pelo fabricante. Fibra tipo multimodo. Características técnicas dentro dos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568C, conforme ter
mo de referencia n. 10/2018-DSI anexo ao Edital                                    

Telefone: Emai l :
(11) 2344-1130 vendas@aceplusbrasil.com.br

21.128.750/0001-13 LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - R$147,75

Marca: FIBERSUL                                            
Fabricante:  FIBERSUL                                            
Modelo :  CORDAO OPTICO 
Descrição:  Patch Cord Óptico/Cordão Óptico, tipo LC-LC de 5 metros SM. Deve possuir dois conectores em cada extremidade, testados individualmente. Em e
mbalagem lacrada e certificada pelo fabricante. Fibra tipo multimodo. Características técnicas dentro dos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568C.                        
            

Telefone: Emai l :
(84) 09427-0056 CONTATO@LANCONEX.COM.BR

07.698.260/0001-21 TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - E R$147,75

Marca: ROLLBALL                                            
Fabricante:  ro                                            
Modelo :  LC-LC de 5 metros SM 
Descrição:  Patch Cord Óptico/Cordão Óptico, tipo LC-LC de 5 metros SM. Deve possuir dois conectores em cada extremidade, testados individualmente. Em e
mbalagem lacrada e certificada pelo fabricante. Fibra tipo multimodo. Características técnicas dentro dos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568C, conforme ter
mo de referencia n. 10/2018-DSI anexo ao Edital. Validade da proposta de 90 dias. Prazo de entrega conforme o edital. Garantia de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data do recebimento definitivo. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos.                                    

Telefone: Emai l :
(11) 4473-1112 contato@texasimports.com.br

12.980.808/0001-61 DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$400,00

Marca: maxitelecom                                            
Fabricante:  maxitelecom                                            
Modelo :  patch cord 
Descrição:  Patch Cord Óptico/Cordão Óptico, tipo LC-LC de 5 metros SM. Deve possuir dois conectores em cada extremidade, testados individualmente. Em e
mbalagem lacrada e certificada pelo fabricante. Fibra tipo multimodo. Características técnicas dentro dos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568C, conforme ter
mo de referencia n. 10/2018-DSI anexo ao Edital                                    

Telefone: Emai l :
(61) 8321-9448 antonio@7ba.com.br

Item 3: CORDÃO ÓPTICO DUPLEX TIPO 2. ITEM 3. R$117,30

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$114,72

Quantidade Descrição Observação

10 Unidades CORDÃO ÓPTICO DUPLEX TIPO 2. ITEM 3.
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Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
Instituto Oswaldo Cruz

Objeto: Registro de preços de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE
DADOS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital
e seus anexos..

Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO - CORDÃO ÓPTICO FIBRA
MONOMODO, DUPLEX (DOIS CABOS ÓPTICOS), 2 (DOIS) CONECTORES LC-LC,
COMPRIMENTO: 2,5 METROS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. Código: 9259

CatMat: 139343 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO , REDE INFORMATICA -
PECA / ACESSORIO NOME

Data: 26/11/2018 10:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:472018 / UASG:254463

Lote/Item: /17

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/12/2018 13:01

Homologação: 06/12/2018 14:10

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.201.994/0001-90
* VENCEDOR *

ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP R$74,02

Marca: ACEPLUS                                            
Fabricante:  ACEPLUS BRASIL                                            
Modelo :  ACEC-DSM 
Descrição:  CORDÃO ÓPTICO FIBRA MONOMODO, DUPLEX (DOIS CABOS ÓPTICOS), 2 (DOIS) CONECTORES LC-LC, COMPRIMENTO: 2,5 METROS, EMBALADO IN
DIVIDUALMENTE. Código: 9259                                    

Telefone: Emai l :
(11) 2344-1130 vendas@aceplusbrasil.com.br

19.571.002/0001-69 RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME R$74,85

Marca: FIBERSUL                                            
Fabricante:  FIBERSUL                                            
Modelo :  LC/LC 2,5MT 
Descrição:  "CORDÃO ÓPTICO FIBRA MONOMODO, DUPLEX (DOIS CABOS ÓPTICOS), 2 (DOIS) CONECTORES LC-LC, COMPRIMENTO: 2,5 METROS, EMBALADO I
NDIVIDUALMENTE. Código: 9259 "                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Geovani Junio Lopes Braga (31) 2510-0107 geovani.rg10@gmail.com

11.420.095/0001-19 STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP R$80,00

Marca: Fibersul                                            
Fabricante:  Fibersul                                            
Modelo :  CORDÃO ÓPTICO Duplex SM 9/125 LC/LC 2,5m 
Descrição:  CORDÃO ÓPTICO FIBRA MONOMODO, DUPLEX (DOIS CABOS ÓPTICOS), 2 (DOIS) CONECTORES LC-LC, COMPRIMENTO: 2,5 METROS, EMBALADO IN
DIVIDUALMENTE. Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da 
Proposta 60 (Sessenta) Dia                                    

Telefone: Emai l :
(67) 3236-1254 salc9gac@yahoo.com.br

18.680.580/0001-70 LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA - ME R$100,00

Marca: FIBERSUL                                            
Fabricante:  FIBERSUL                                            
Modelo :  CORDAO OPTICO DUPLEX 2.0MM LC/LC 9/125 2,5 MTS SM 
Descrição:  CORDÃO ÓPTICO FIBRA MONOMODO, DUPLEX (DOIS CABOS ÓPTICOS), 2 (DOIS) CONECTORES LC-LC, COMPRIMENTO: 2,5 METROS, EMBALADO     
                               

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
edenislon (11) 3294-3805 publico@lanconnect.com.br

07.698.260/0001-21 TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - E R$100,00

Marca: RollBall                                            
Fabricante:  RolBall                                            
Modelo :  monomodo lc/lc 
Descrição:  CORDÃO ÓPTICO FIBRA MONOMODO, DUPLEX (DOIS CABOS ÓPTICOS), 2 (DOIS) CONECTORES LC-LC, COMPRIMENTO: 2,5 METROS, EMBALADO IN
DIVIDUALMENTE. VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS. PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA CONFORME O EDITAL.                                    

Telefone: Emai l :
(11) 4473-1112 contato@texasimports.com.br

05.807.475/0001-08 A. G. M. M. DE ANDRADE - SERVICOS DE INFORMATICA - ME R$109,44
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: 10 GTEK                                            
Fabricante:  10 GTEK LC-LC 3M                                            
Modelo :  10 GTEK LC-LC 3M 
Descrição:  CORDÃO ÓPTICO FIBRA MONOMODO, DUPLEX (DOIS CABOS ÓPTICOS), 2 (DOIS) CONECTORES LC-LC, COMPRIMENTO: 2,5 METROS, EMBALADO IN
DIVIDUALMENTE. Código: 9259                                    

Telefone: Emai l :
(81) 09975-2608 andre@infosegpe.com.br

27.267.032/0001-04 BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME R$109,44

Marca: 10 GTEK                                            
Fabricante:  10 GTEK LC-LC 3M                                            
Modelo :  10 GTEK LC-LC 3M 
Descrição:  CORDÃO ÓPTICO FIBRA MONOMODO, DUPLEX (DOIS CABOS ÓPTICOS), 2 (DOIS) CONECTORES LC-LC, COMPRIMENTO: 2,5 METROS, EMBALADO IN
DIVIDUALMENTE. Código: 9259                                    

09.066.429/0001-56 INFODIGITAL ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$120,00

Marca: FIBRACEM                                            
Fabricante:  FIBRACEM                                            
Modelo :  FIBRACEM 
Descrição:  CORDÃO ÓPTICO FIBRA MONOMODO, DUPLEX (DOIS CABOS ÓPTICOS), 2 (DOIS) CONECTORES LC-LC, COMPRIMENTO: 2,5 METROS, EMBALADO IN
DIVIDUALMENTE. Código: 9259                                    

Telefone: Emai l :
(41) 3256-1239 infodigital@infodigitalonline.com.br

34.770.156/0001-73 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP R$130,00

Marca: CABLIX                                            
Fabricante:  CABLIX                                            
Modelo :  LC/LC OP9-11-25 
Descrição:  CORDÃO ÓPTICO FIBRA MONOMODO, DUPLEX (DOIS CABOS ÓPTICOS), 2 (DOIS) CONECTORES LC-LC, COMPRIMENTO: 2,5 METROS, EMBALADO IN
DIVIDUALMENTE. Código: 9259                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
José Aparecido (69) 3535-3034 jossianec@hotmail.com

30.678.144/0001-62 AR SERVICOS TECNOLOGIA LTDA R$170,00

Marca: OPTICLAN                                            
Fabricante:  OPTICLAN                                            
Modelo :  CORDAO OPTICO DUPLEX 2.0MM LC-PC/LC-PC 9/125 2,5 
Descrição:  CORDÃO ÓPTICO FIBRA MONOMODO, DUPLEX (DOIS CABOS ÓPTICOS), 2 (DOIS) CONECTORES LC-LC, COMPRIMENTO: 2,5 METROS, EMBALADO IN
DIVIDUALMENTE.                                    

16.911.267/0001-70 PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME R$173,97

Marca: Hi Top                                            
Fabricante:  Hi Top                                            
Modelo :  Hi Top 
Descrição:  CORDÃO ÓPTICO FIBRA MONOMODO, DUPLEX (DOIS CABOS ÓPTICOS), 2 (DOIS) CONECTORES LC-LC, COMPRIMENTO: 2,5 METROS, EMBALADO IN
DIVIDUALMENTE                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
joão Arnaldo Portela (41) 3014-6451 PORTELA@GRUPOPORTELA.COM.BR

03.501.690/0001-50 ASA LINK COMERCIAL LTDA - ME R$176,74

Marca: FURUKAWA                                            
Fabricante:  FURUKAWA                                            
Modelo :  33000976 
Descrição:  CORDAO DUPLEX CONECTORIZADO SM LC-UPC/LC-UPC 2.5M - COG - AZUL (A - B)                                    

Telefone:
(21) 03976-0805

21.128.750/0001-13 LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - R$200,00

Marca: FIBERSUL                                            
Fabricante:  FIBERSUL                                            
Modelo :  CORDAO OPTICO DUPLEX 2.0MM LC/LC 
Descrição:  CORDÃO ÓPTICO FIBRA MONOMODO, DUPLEX (DOIS CABOS ÓPTICOS), 2 (DOIS) CONECTORES LC-LC, COMPRIMENTO: 2,5 METROS, EMBALADO     
                               

Telefone: Emai l :
(84) 09427-0056 CONTATO@LANCONEX.COM.BR

11.099.588/0001-07 SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - EPP R$1.000,00

11 / 19 

Relatório Banco Preços. Relatorio_Cotacao_2019-05-09. (0539059)         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 54



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MAXITELECOM                                            
Fabricante:  MAXITELECOM                                            
Modelo :  MAXITELECOM 
Descrição:  CORDÃO ÓPTICO FIBRA MONOMODO, DUPLEX (DOIS CABOS ÓPTICOS), 2 (DOIS) CONECTORES LC-LC, COMPRIMENTO: 2,5 METROS, EMBALADO IN
DIVIDUALMENTE.                                    

Telefone: Emai l :
(11) 4191-1340 marcia@solaristeleinformatica.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Média das 4 Melhores Propostas Finais R$99,49

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

Objeto: Aquisição de materiais necessários à implantação da rede de dados, voz,
imagens e vídeomonitoramento, para atender às necessidades da Base de
Administração e Apoio do Comando Militar do Oeste, e das organizações
militares administrativamente vinculadas, além das necessidades dos órgãos
participantes.

Descrição: CABO FIBRA ÓTICA - Cordão óptico Duplex LC-LC SM 1.5m para aplicações
com gerenciamento de camada física terminado com conectores LC nas duas
extremidades. Deve atender as normas ABNT NBR 14106 Cordão óptico
especificação, ISO 8877, ANSI/EIA/TIA-568.C-3, ABNT NBR 14433 Conectores
montados em cordões ou cabos de fibra ópticas e adaptadores especificação e
ABNT NBR 14705 Classificação dos cabos internos para telecomunicações
quanto ao comportamento frente à chama. Prazo de entrega do material:
máximo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento da nota de empenho pela
empresa Contratada.A empresa Licitante deverá prever, em sua proposta
comercial, a garantia dos materiais fornecidos pelo período mínimo de 12 (doze)
meses; O período de garantia será contado a partir da data de entrega e
aceitação do material. (Conforme termo de referência em edital)

CatMat: 41521 - CABO FIBRA ÓTICA , CABO DE FIBRA OPTICA NOME

Data: 19/02/2019 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92018 / UASG:160530

Lote/Item: /64

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/03/2019 15:59

Homologação: 28/03/2019 16:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: UNIDADE

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.680.580/0001-70
* VENCEDOR *

LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA - ME R$79,96

Marca: FIBERSUL                                            
Fabricante:  FIBERSUL                                            
Modelo :  CORDAO OPTICO DUPLEX 2.0MM LC/LC 9/125 2,5 MTS 
Descrição:  Cordão óptico Duplex LC-LC SM 1.5m para aplicações com gerenciamento de camada física terminado com conectores LC nas duas extremidades.
 Deve atender as normas ABNT NBR 14106 – Cordão óptico – especificação, ISO 8877, ANSI/EIA/TIA-568.C-3, ABNT NBR 14433 – Conectores montados em co
rdões ou cabos de fibra ópticas e adaptadores – especificação e ABNT NBR 14705 – Classificação dos cabos internos para telecomunicações quanto ao comp
ortamento frente à chama. Prazo de entrega do material: máximo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento da nota de empenho pela empresa Contratada.A e
mpresa Licitante deverá prever, em sua proposta comercial, a garantia dos materiais fornecidos pelo período mínimo de 12 (doze) meses; O período de garantia 
será contado a partir da data de entrega e aceitação do material.                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
edenislon (11) 3294-3805 publico@lanconnect.com.br

30.678.144/0001-62 AR SERVICOS TECNOLOGIA LTDA R$90,00

Marca: FIBRACEM                                            
Fabricante:  FIBRACEM                                            
Modelo :  CDS CORDAO OPTICO DUPLEX SINGLE MODE " 
Descrição:  Cordão óptico Duplex LC-LC SM 1.5m para aplicações com gerenciamento de camada física terminado com conectores LC nas duas extremidades.
 Deve atender as normas ABNT NBR 14106 – Cordão óptico – especificação, ISO 8877, ANSI/EIA/TIA-568.C-3, ABNT NBR 14433 – Conectores montados em co
rdões ou cabos de fibra ópticas e adaptadores – especificação e ABNT NBR 14705 – Classificação dos cabos internos para telecomunicações quanto ao comp
ortamento frente à chama. Prazo de entrega do material: máximo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento da nota de empenho pela empresa Contratada.A e
mpresa Licitante deverá prever, em sua proposta comercial, a garantia dos materiais fornecidos pelo período mínimo de 12 (doze) meses; O período de garantia 
será contado a partir da data de entrega e aceitação do material                                    

10.645.411/0001-98 COOK ENERGIA E TELECOMUNICACOES, COMERCIO E INDUSTRIA L R$95,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FIBRACEM                                            
Fabricante:  FIBRACEM                                            
Modelo :  CORDAO OPTICO DUPLEX SINGLE MODE (LC/LC) 1,5M 
Descrição:  Cordão óptico Duplex LC-LC SM 1.5m para aplicações com gerenciamento de camada física terminado com conectores LC nas duas extremidades.
 Deve atender as normas ABNT NBR 14106 Cordão óptico especificação, ISO 8877, ANSI/EIA/TIA-568.C-3, ABNT NBR 14433 Conectores montados em cordões 
ou cabos de fibra ópticas e adaptadores especificação e ABNT NBR 14705 Classificação dos cabos internos para telecomunicações quanto ao comportamento 
frente à chama                                    

Telefone: Emai l :
(21) 2609-4196 cook@cookenergia.com

01.363.700/0001-03 L PELLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP R$133,00

Marca: Furukawa                                            
Fabricante:  Furukawa                                            
Modelo :  SM-LC 
Descrição:  Cordão óptico Duplex LC-LC SM 1.5m para aplicações com gerenciamento de camada física terminado com conectores LC nas duas extremidades.
 Deve atender as normas ABNT NBR 14106 –Cordão óptico –especificação, ISO 8877, ANSI/EIA/TIA-568.C-3, ABNT NBR 14433 –Conectores montados em cord
ões ou cabos de fibra ópticas e adaptadores –especificação e ABNT NBR 14705 –Classificação dos cabos internos para telecomunicações quanto ao comporta
mento frente à chama. Marca Furukawa modelo SM-LC. Prazo de Garantia: 12(doze) meses. Prazo de entrega: 30(trinta) dias. Validade da Proposta: 90(noventa) 
dias. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operaci
onais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.               
                     

Telefone: Emai l :
(21) 2456-5883 lpelle@oi.com.br

Preço (ComprasNet) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$130,00

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA
MAER

Objeto: Aquisição de materiais de informática.

Descrição: EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO OPTICO - CORDÃO ÓPTICO DUPLEX
MULTIMODO OM3 LC/LC CONECTORIZADO DE AO MENOS 3 M DE
COMPRIMENTO.

CatMat: 91804 - EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO OPTICO , EQUIPAMENTO DE
COMUNICACAO OPTICO NOME

Data: 01/12/2018 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 229/2018 /
UASG: 120006

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UN

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.101.048/0001-54
* VENCEDOR *

BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME R$130,00

Marca: FIBERSUL                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO OM3 LC/LC CONECTORIZADO DE AO MENOS 3 M DE COMPRIMENTO.                                    

Telefone: Emai l :
(31) 03654-0352 PETERSON@PSCONT.COM.BR

Preço (ComprasNet) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$125,00
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO

Objeto: Contratação de Serviço de FIBRA ÓPTICA..

Descrição: CORDÃO TELEFÔNICO - CORDÃO TELEFÔNICO, TIPO ÓPTICO,
COMPRIMENTO 2,5 CM, COR LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
CONECTORES SC/LC, APLICAÇÃO CONEXÃO DE TRANSIVERS ÓPTICOS GIGA
ETHERNET

CatMat: 277229 - CORDÃO TELEFÔNICO , TIPO ÓPTICO, COMPRIMENTO 2,5 CM, COR
LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES SC/LC, APLICAÇÃO
CONEXÃO DE TRANSIVERS ÓPTICOS GIGA ETHERNET

Data: 19/11/2018 11:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:282018 / UASG:120641

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/12/2018 19:28

Homologação: 28/02/2019 11:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: UNIDADE

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.720.502/0001-40
* VENCEDOR *

ANDRE LIMA DE SOUZA - EPP R$125,00

Marca: FURUKAWA                                            
Fabricante:  FURUKAWA                                            
Modelo :  CORDÃO DUPLEX SM 
Descrição:  CORDÃO TELEFÔNICO, TIPO ÓPTICO, COMPRIMENTO 2,5 CM, COR LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES SC/LC, APLICAÇÃO C
ONEXÃO DE TRANSIVERS ÓPTICOS GIGA ETHERNET                                    

Telefone: Emai l :
(92) 3232-5651 total.tec@hotmail.com

Item 4: PATCH CORD. ITEM 4. R$40,89

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$39,16

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior do Trabalho 
11ª Região/AM

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para
implantação de Sistema de Vídeo Monitoramento IP mediante fornecimento,
instalação e configuração de câmeras, gravador digital de vídeo em rede (NVR),
software de monitoramento e gravação, bem como serviço de treinamento e
serviço continuado de suporte e manutenção, conforme especificações,
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Descrição: PATCH PANEL - Patch cord U/UTP categoria 6 2,5m

CatMat: 150159 - PATCH PANEL , PATCH PANEL NOME

Data: 06/02/2019 10:05

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:80002

Lote/Item: 1/20

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/03/2019 11:35

Homologação: 14/03/2019 11:36

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 302

Unidade: UNIDADE

U F : AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.373.413/0001-84
* VENCEDOR *

ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA - ME R$39,16

Marca: Commscope                                            
Fabricante:  Commscope                                            
Modelo :  1859535-3 
Descrição:  Patch cord U/UTP categoria 6 3m                                    

Telefone:
(92) 03663-1429

Quantidade Descrição Observação

60 Unidades PATCH CORD. ITEM 4.
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Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$39,16

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior do Trabalho 
11ª Região/AM

Objeto: Contratação por sistema de Registro de Preços de pessoa jurídica para
implantação de Sistema de Vídeo Monitoramento IP mediante fornecimento,
instalação e configuração de câmeras, gravador digital de vídeo em rede (NVR),
software de monitoramento e gravação, bem como serviço de treinamento e
serviço continuado de suporte e manutenção, conforme especificações e
condições estabelecidas no Termo de Referência..

Descrição: PATCH PANEL - Patch cord U/UTP categoria 6 2,5m

CatMat: 150159 - PATCH PANEL , PATCH PANEL NOME

Data: 05/12/2018 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:392018 / UASG:80002

Lote/Item: 1/20

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 302

Unidade: UNIDADE

U F : AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.367.421/0001-50 C2H ENGENHARIA LTDA - ME R$39,16

Marca: FURUKAWA                                            
Fabricante:  FURUKAWA                                            
Modelo :  FURUKAWA 
Descrição:  Patch cord U/UTP categoria 6 2,5m                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3025-0204 diretoria@c2hsolutions.com.br

01.373.413/0001-84
* VENCEDOR *

ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA - ME R$39,16

Marca: Commscope                                            
Fabricante:  Commscope                                            
Modelo :  UC1BBB2-0Z | UNC6-BL 
Descrição:  Patch cord U/UTP categoria 6 2,5m                                    

Telefone:
(92) 03663-1429

10.720.502/0001-40 ANDRE LIMA DE SOUZA - EPP R$39,16

Marca: FURUKAWA                                            
Fabricante:  FURUKAWA                                            
Modelo :  PATCH CORD CAT 6 2,5 M 
Descrição:  Patch cord U/UTP categoria 6 2,5m                                    

Telefone: Emai l :
(92) 3232-5651 total.tec@hotmail.com

Preço (ComprasNet) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$32,00

Órgão: MINISTERIO DA FAZENDA
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL

Objeto: Aquisição de material para adequação de layout da área de atendimento da
Agência da Receita Federal em Mogi das Cruzes.

Descrição: CABO REDE COMPUTADOR - CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL
REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL
CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CONDUTOR TRANÇADO FLEXÍVEL,
TIPO CABO PATCH CORD, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO GIGALAN,
CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONECTORIZADO, CATEGORIA 6,
COMPRIMENTO 2,5 M, CONECTOR RJ-45

CatMat: 437667 - CABO REDE COMPUTADOR , MATERIAL REVESTIMENTO PVC -
CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, COMPRIMENTO 2,5 M, CONECTOR RJ-
45, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CONDUTOR
TRANÇADO FLEXÍVEL, TIPO CABO PATCH CORD, COR AZUL, PADRÃO
CABEAMENTO GIGALAN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORIZADO,
CATEGORIA 6

Data: 01/02/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 7/2019 /
UASG: 170262

Lote/Item: 15/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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30.223.033/0001-61
* VENCEDOR *

MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI R$32,00

Marca: DVS(Z)                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO,
 TIPO CONDUTOR TRANÇADO FLEXÍVEL, TIPO CABO PATCH CORD, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO GIGALAN, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONECTORIZA
DO, CATEGORIA 6, COMPRIMENTO 2,5 M, CONECTOR RJ-45                                    

Preço (ComprasNet) 4: Mediana das Propostas Finais R$44,16

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Leste 
1ªDivisão de Exército

Objeto: Aquisição de material com instalação para sistema de vigilância..

Descrição: CABO REDE COMPUTADOR - CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL
REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL
CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CABO UTP 4 PARES
PADRÃO TIA 568A, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO
MONTADO(PATCH CORD)COM CONECTORES RJ-45 EM A M, CATEGORIA 5E,
APLICAÇÃO CONEXÃO DE REDE, COMPRIMENTO 5 M

CatMat: 393611 - CABO REDE COMPUTADOR, PVC - CLORETO DE POLIVINILA ANTI-
CHAMA, COBRE, 24 AWG, UTP 4 PARES PADRÃO TIA 568A, AZUL, CABO
MONTADO(PATCH CORD)COM CONECTORES RJ-45 EM AM, 5E, CONEXÃO DE
REDE, 5 M

Data: 19/02/2019 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:152018 / UASG:160297

Lote/Item: 1/35

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/03/2019 15:14

Homologação: 27/03/2019 15:19

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: UNIDADE

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.716.656/0001-05 ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA R$40,00

Marca: FURUKAWA                                            
Fabricante:  FURUKAWA                                            
Modelo :  PATCH-CORD-CAT5E-5MT 
Descrição:  CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA COND
UTOR 24 AWG, TIPO CABO UTP 4 PARES PADRÃO TIA 568A, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO MONTADO(PATCH CORD)COM CONECTORES RJ-
45 EM A M, CATEGORIA 5E, APLICAÇÃO CONEXÃO DE REDE, COMPRIMENTO 5 M                                    

Telefone: Emai l :
(11) 3723-4100 victor@grupofb.com.br

01.552.383/0001-73
* VENCEDOR *

BRAYNER INFORMATICA LTDA R$44,00

Marca: FURUKAWA                                            
Fabricante:  FURUKAWA                                            
Modelo :  35103607 
Descrição:  FORNECIMENTO COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PATCH CORD U/UTP CAT.5E DE 5,0 METROS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. PATCH 
CORD U/UTP MULTILAN CAT.5E - CM - T568A/B - 5.0M - AZUL GARANTIA 01 ANO VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS                                    

Telefone:
(21) 02210-9005

73.442.360/0003-89 TELTEX TECNOLOGIA S/A R$44,32

Marca: FURUKAWA                                            
Fabricante:  FURUKAWA                                            
Modelo :  PATCH CORD U/UTP MULTILAN CAT.5E - CMT568A/B - 5,0 
Descrição:  FORNECIMENTO COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PATCH CORD U/UTP CAT.5E DE 5,0 METROS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.               
                     

15.510.770/0001-51 SCJ SEGURANCA DIGITAL LTDA - ME R$44,32

Marca: Furukawa                                            
Fabricante:  Furukawa                                            
Modelo :  PATCH CORD MULTILAN CAT.5E - CM 
Descrição:  CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA COND
UTOR 24 AWG, TIPO CABO UTP 4 PARES PADRÃO TIA 568A, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO MONTADO(PATCH CORD)COM CONECTORES RJ-
45 EM A M, CATEGORIA 5E, APLICAÇÃO CONEXÃO DE REDE, COMPRIMENTO 5 M                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Aline Cristina da Silva Diniz (43) 3026-1561 licitacao@aruposmartsea.com
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Preço (ComprasNet) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$49,99

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Objeto: Esta licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO visando futura aquisição
de material de consumo de informática, conforme especificações e
quantidades delineadas no Termo de Referência n. 10/2018 DSI e demais
condições estabelecidas neste edital e seus anexos..

Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO - Patch Cord Óptico/Cordão
Óptico, tipo LC-LC de 1,5 metros Multi Mode. Deve possuir dois conectores em
cada extremidade, testados individualmente. Em embalagem lacrada e
certificada pelo fabricante. Fibra tipo multimodo. Características técnicas
dentro dos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568C, conforme termo de
referencia n. 10/2018-DSI anexo ao Edital

CatMat: 139343 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO , REDE INFORMATICA -
PECA / ACESSORIO NOME

Data: 14/02/2019 10:34

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:925007

Lote/Item: /19

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/03/2019 15:33

Homologação: 09/04/2019 17:57

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.680.580/0001-70
* VENCEDOR *

LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA - ME R$49,99

Marca: FIBERSUL                                            
Fabricante:  FIBERSUL                                            
Modelo :  CORDAO OPTICO DUPLEX 2.0MM LC/LC 50/125 1,5 MTS MM 
Descrição:  Patch Cord Óptico/Cordão Óptico, tipo LC-LC de 1,5 metros Multi Mode. Deve possuir dois conectores em cada extremidade, testados individualme
nte. Em embalagem lacrada e certificada pelo fabricante. Fibra tipo multimodo. Características técnicas dentro dos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568C.       
                             

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
edenislon (11) 3294-3805 publico@lanconnect.com.br

Item 5: CONECTOR RJ45 MACHO. ITEM 5. R$4,94

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$5,40

Órgão: FUNDACAO OSWALDO CRUZ
ESCOLA NAC. DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA

Objeto: Aquisição de materiais de suprimentos de informatica remanescentes do
pregão 39/2018

Descrição: CONECTOR - CONECTOR, TIPO MACHO, APLICAÇÃO CABO DE REDE,
CATEGORIA 6, PADRÃO RJ45

CatMat: 375963 - CONECTOR , CATEGORIA 6, PADRÃO RJ45, TIPO MACHO,
APLICAÇÃO CABO DE REDE

Data: 01/03/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 12/2019 /
UASG: 254450

Lote/Item: 5/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: UNIDADE

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.781.764/0001-73
* VENCEDOR *

ARA TABOADA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SE R$5,40

Marca: soho                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CONECTOR, TIPO MACHO, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CATEGORIA 6, PADRÃO RJ45                                    

Quantidade Descrição Observação

500 Unidades CONECTOR RJ45 MACHO. ITEM 5.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Telefone: Emai l :
(21) 03285-3839 contabilidade@qualicont.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$4,99

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: Tem-se por objeto a aquisição e instalação de equipamentos de áudio, vídeo e
correlatos, especificados, no Termo de Referência (Anexo V), parte integrante e
indissociável do Edital, em atendimento à Secretaria Municipal de Governo. Em
atendimento as demandas da Diretoria de Relações Públicas da Secretaria
Municipal de Governo. Devem ser observadas, para todos os itens, as
especificações técnicas constantes no termo de referência em anexo e o prazo
de garantia dos equipamentos a partir de sua data de entrega. A empresa
deverá instalar os equipamentos no Auditório Cícero Diniz do Centro
Administrativo Virgílio Galassi, conforme orientação e agendamento da equipe
técnica desta prefeitura..

Descrição: CONECTOR ADAPTAÇÃO TERMINAL - Conector RJ45, macho, para cabo
de rede (Lan) cat6. Item nº 38 do termo de referência.

Data: 13/02/2019 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:72019 / UASG:926922

Lote/Item: /14

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/03/2019 09:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: UNIDADE

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.761.205/0001-31
* VENCEDOR *

NYDIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELEINFORMATICA LTDA R$4,99

Marca: MAXITELECOM                                            
Fabricante:  MAXITELECOM                                            
Modelo :  RJ45 CAT6 BLINDADO 
Descrição:  Conector RJ45, macho, para cabo de rede (Lan) cat6. Item nº 38 do termo de referência.                                    

Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais R$5,32

Órgão: MINISTÉRIO DA CULTURA 
Fundação Casa de Rui Barbosa

Objeto: Aquisição de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios; materiais
de expediente, de processamento de dados, de acondicionamento e
embalagem, de copa e cozinha, de limpeza e higienização, de proteção e
segurança, de sinalização visual, para manutenção de bens imóveis, elétrico e
ferramentas)..

Descrição: CONECTOR - CONECTOR, TIPO MACHO, APLICAÇÃO CABO DE REDE,
CATEGORIA 6, PADRÃO RJ45

Data: 28/12/2018 12:10

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:92018 / UASG:344001

Lote/Item: /33

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/02/2019 17:25

Homologação: 20/02/2019 14:36

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: UNIDADE

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.725.520/0001-02
* VENCEDOR *

LBW PARAFUSOS LTDA - ME R$2,66

Marca: diversos                                            
Fabricante:  diversos                                            
Modelo :  diversos 
Descrição:  conector                                    

Telefone: Emai l :
(21) 06458-6898 LBL.B@BOL.COM.B

29.928.575/0001-50 A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI R$7,98
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: RONTEK                                            
Fabricante:  RONTEK                                            
Modelo :  RJ45 MACHO 
Descrição:  Conector macho RJ45 CAT5 AMP                                    

Preço (ComprasNet) 4: Média das 4 Melhores Propostas Finais R$4,04

Órgão: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC DF

Objeto: Registro de preço para a eventual aquisição de material para manutenção de
rede lógica e CFTV, para atender as necessidades deste Senac-DF.

Descrição: CONECTOR ELÉTRICO - Conector cabo par trançado, tipo macho, modelo
rj45, categoria 6

Data: 07/12/2018 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:192018 / UASG:926781

Lote/Item: 1/13

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: UNIDADE

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.115.345/0001-53 MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA R$3,50

Marca: FURUKAWA SOHO                                            
Fabricante:  FURUKAWA                                            
Modelo :  RJ 45 M 
Descrição:  Conector cabo par trançado, tipo macho, modelo rj45, categoria 6                                    

Telefone: Emai l :
(31) 3469-0322 cesar@multiredebh.com.br

00.716.656/0001-05
* VENCEDOR *

ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA R$4,00

Marca: FURUKAWA                                            
Fabricante:  FURUKAWA                                            
Modelo :  CONECTOR CAT.6 
Descrição:  Conector cabo par trançado, tipo macho, modelo rj45, categoria 6                                    

Telefone: Emai l :
(11) 3723-4100 victor@grupofb.com.br

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME R$4,33

Marca: MYMAX                                            
Fabricante:  MYMAX                                            
Modelo :  MYMAX 
Descrição:  Conector cabo par trançado, tipo macho, modelo rj45, categoria 6                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Rogerio Ramos ALves (31) 3327-0719 qualityatacado@gmail.com

38.058.475/0001-01 KRISTA TECNOLOGIA LTDA R$4,33

Marca: FURUKAWA                                            
Fabricante:  FURUKAWA                                            
Modelo :  CAT6 
Descrição:  Conector cabo par trançado, tipo macho, modelo rj45, categoria 6                                    

Telefone:
(61) 03426-9016
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3077 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
1- Tratam os autos da aquisição de material de consumo, itens
acessórios relacionados à infraestrutura de rede, conforme termo de
referência 0532619 e anexo I 0527703.
 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
cotação de preços, despacho COMAP 0534615.
 
3- Realizada a pesquisa através da ferramenta banco de preços, com
detalhamento através do relatório de cotação (0539059), foi estimado
o valor total de R$ 15.207,10 (quinze mil duzentos e sete reais e dez
centavos). CATMAT sugerido: rede informática-peça/acessório Nº:
139343. Salientamos que, quanto ao item 01 - cabo Cat6 -  a cotação
foi realizada para caixa com rolo de 305 metros, sugerimos a análise
da unidade requisitante quanto à relevância de se incluir no termo de
referência o tamanho mínimo de 300 metros.
 
4- Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto nº 5.450/2005, com participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 09/05/2019, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 09/05/2019, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539063 e o código CRC 5FED540B.

0000507-90.2019.6.02.8000 0539063v13
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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 maio de 2019.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a Informação 3077, 0539063, encaminho

os presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017, ressaltando a sugestão contida na referida informação,
com relação a análise da unidade requisitante quanto à relevância de
se incluir no termo de referência o tamanho mínimo de 300 metros
para o item 1 (cabo Cat6).

 
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,

conforme determina o mencionado artigo.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/05/2019, às 18:30, 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
0539150 e o código CRC 6E869DEE.

0000507-90.2019.6.02.8000 0539150v1
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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 maio de 2019.
Sigam os autos à SLC, para elaborar a minuta do

edital e demais providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/05/2019, às 19:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539219 e o código CRC B48C460E.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  
MMIINNUUTTAA  
  
PROCESSO Nº 0000507-90.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: XX de XXXX de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 

Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de consumo para 

utilização na infraestrutura de rede das Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, tudo de 
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 – DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de 
consumo para utilização na infraestrutura de rede das Unidades da Justiça Eleitoral em 
Alagoas, conforme especificações descritas no Anexo I deste Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
2.1.  O prazo de entrega do material é de 30 (trinta) dias corridos contados 
a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada inclusive por e-mail. 
 
2.2.  O prazo de garantia dos materiais deverá ser de 12 (doze) meses. 

3 – DA PARTICIPAÇÃO                                                                                                                                                            

3.1.     Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS 
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 
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3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 

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

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal. 
 
3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 229/2016-CNJ. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3.  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, 
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.  
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4.4.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
4.5.  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1.  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.2.   Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.3.  A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

 
5.4.   Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do 
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 5.7 deste Edital; 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes 
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição 
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de 
desclassificação. 
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o 
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital. 

 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que 
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento 
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 
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5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado 
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta 
ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado. 

 
5.5.   As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das 
mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
5.6.   Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos 
legais, embalagens, frete etc. 
 
5.7.   O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.   Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
5.10.   Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que 
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital. 
 
5.12.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os 
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, 
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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6.1.   O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste 
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as 
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no 
presente edital. 
 
6.2.   As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente 
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 
 

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

 
6.3.   O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.   Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
7.1.1.           Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item ofertado. 
 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.   Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

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

 
7.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
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7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1.          O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo 
critério do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.       Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como 
limite máximo os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, conforme disposto no Anexo I-
A, e que representa uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 
8.3.  Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o 
menor preço por item e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4.  Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5.  Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital. 
 

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

 
9 – DA HABILITAÇÃO 
 
9.1.   A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e 
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do 
Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material. 
 

a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet. 

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
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c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, 
no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. deste Edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da 
empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;  
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta; e 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  

 
9.2.  No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o 
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação 
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da 
União, disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).  
 
9.3.          Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado 
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, 
comprovando sua idoneidade. 
 

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

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

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando 
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, 
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 

 
9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3. 

 
9.4.5.     A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e 
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 
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9.4.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
9.5.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.6.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.7.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
 

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso 
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no 
prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde 
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente 
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade 
competente. 
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11.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
12.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do 
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
13.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, 
inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este 
edital e seus anexos. 
 
14.2.       O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar 
o recebimento da mesma. 
 
14.3.  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. 
 
14.4.  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. 
 
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
15.1. A entrega do material deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, a 
partir da data do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada inclusive por 
e-mail, na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, situada na Avenida Menino Marcelo (Via 
Expressa), nº 7.200 D, bairro Serraria, CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-
1947, no horário de expediente normal deste Regional, para aceitação e consequente 
recebimento do objeto licitado. 
 
15.2.  Os materiais serão recebidos: 
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a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com as 
especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 
 
15.3.   O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
15.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
15.6.   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. 
 
15.7.      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, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
16.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
16.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
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a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s)em  
atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) 
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) 
objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo 
da rescisão unilateral da avença; 

b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,  
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, 
limitada a incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) 
dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial 
da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por 
período superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo 
máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b”; 

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho; 

e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Públ
ica. 

16.4.1.   Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 

16.4.2.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por 
cento) do valor total do contrato celebrado. 

16.5.                  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
16.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
16.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
16.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
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16.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
16.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
16.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
16.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

16.12.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da 
Justiça Eleitoral de Alagoas.  

 
16.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
16.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
17.1.   O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a 
qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
 
17.2.   Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
17.3.   Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 

17.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
17.5.       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. 
 
17.6.  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% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 107671 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30-17 
(Material de Consumo – Processamento de Dados). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1.  São obrigações do Contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1.  São obrigações da Contratada: 
 
a)Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e 
anexo(s) respectivo(s); 
 
b)Entregar os materiais no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de 
Empenho, que poderá ser entregue por e-mail; 
 
c) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de 
referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 
d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos; 
 
e) Fornecer o material acondicionado, acondicionado em embalagens de boa qualidade, 
não danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a 
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora; 
 

f) Fornecer o material acondicionado em embalagem em estejam impressas, conforme o 
caso, as seguintes informações: 
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f.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade 

f.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

f.3 – registro no Ministério da Saúde 

f.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

g) As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa do 
Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes e legislação 
vigente; 
 
h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da 
Nota de Empenho; 
 
i) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante; 
 
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
serviços objeto da contratação; 
 
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
l) 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; 
 
m) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 
 
n) 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. 
 
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
21.2.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
21.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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21.4.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente 
do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
21.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
21.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
21.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento 
da segurança do futuro contrato. 
 
21.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
21.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
21.10.    Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a 
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 
 
21.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
21.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no cilindro de impressão 21.9, no caso de 
ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Descrição dos itens e valores máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 
21.15. 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. 
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Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo específico de utilização na infraestrutura de 
rede das Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no 
exercício de 2019, conforme especificações discriminadas no ANEXO I-A deste edital. 
 

1.1. Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão eletrônico, tipo menor 
preço por item, com aquisição imediata. 

 
1.2. Justifica-se a quisição por se tratar de itens acessórios necessários para 
interconexão de elementos ativos, estações e servidores à infraestrutura 
existente, promovendo, assim, o adequado funcionamento das Unidades deste 
Tribunal, possibilitando, inclusive, evitar e/ou sanar falhas técnicas que comprometam 
as atividades desenvolvidas por esta justiça especializada. 

  
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
     2.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos. 
    2.2 – Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos. 
     2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de 
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora. 
          2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código 
de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes 
e deverão estar de acordo com a legislação vigente. 
          2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as 
seguintes informações: 
               2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade 
               2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 
               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde 
               2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 
     2.4 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 
     2.5 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
     2.6 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 
  
3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 
     3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhados por e–mail; 
     3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida 
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 
18 horas de segunda a quinta e entre 8 e 12 horas às sextas–feiras 
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4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o material 
será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento. 
  
5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de 
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
     5.1 -
 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, 
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante 
no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
     5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso 
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução 
parcial do contrato; 
     5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido no item 5.2; 
     5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 
  
Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993 
  
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma 
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato 
celebrado. 
  
6. - DO PAGAMENTO 
 
     6.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 
devidamente atestada(s) pela Unidade demandante. 
     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
     6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
     6.5. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
  
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
  
I = (TX/100)/365 
I= (6/100)/365 
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I = 0,0001644 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
  
7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 
 
     7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será 
exercida pela Seção de Suporte Operacional, com o apoio administrativo, no que couber, 
à SEALMOX. 
          7.1.1. O ateste será dado por qualquer servidor da Seção de Suporte 
Operacional que esteja disponível á época do recebimento do material, se fazendo auxiliar 
por outra unidade competente, se necessário.  
     7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 
  
8. PRAZO DE GARANTIA 
 
8.1. O produto deverá ter garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data de 
entrega. 
  
9. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Não se aplica. 
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ANEXO I-A 

  DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 

CABO CAT6 - Cabo lógico 
categoria 6 composto de cabo 4 
pares trançados compostos por 
condutores sólidos de cobre, 23 
AWG, isolados em polietileno de 
alta densidade. Capa externa em 
PVC não propagante a chama, na 
cor cinza, marcação sequencial 
métrica decrescente. O cabo 
deve ser fabricado com material 
LSZH (Low Smoke, Zero 
Halogen), acondicionado em 
caixa de papelão, com apoio de 
mão para facilitar o transporte. 
As normas aplicáveis: TIA-568-
C.2 e seus complementos, 
ISO/IEC 11801 UL 444 e ABNT 
NBR 14703, ABNT 14705. 
Garantia mínima de 12 meses. 

Cx 10 R$ 755,20 R$ 7.552,00 

2 

CORDÃO ÓPTICO DUPLEX TIPO 1 -
Cordão óptico duplex LC-
UPC;Fibra multímodo 50μm OM4 
10GB (MM 50 OM4 
10GB);Conectores LC-UPC em 
ambas as 
extremidades;Tamanho mínimo 
de 5 metros;Deve ser fornecido 
em embalagem lacrada 
individual;Os conectores devem 
ter durabilidade para pelo menos 
500 inserções;Conectores do tipo 
"push-pull", com corpo 
confeccionado em material 
plástico;Deve ser homologado 
pela Anatel;Os cordões devem 
ser testados e montados 
integralmente em fábrica;Alta 
performance em perda de 
inserção e perda de 
retorno;Todos os cordões 
fornecidos devem ser do mesmo 
fabricante;Garantia mínima de 12 
meses. 

Un 10 R$ 155,87 R$ 1.558,70 

3 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX TIPO 2- Un 10 R$ 117,30 R$ 1.173,00 
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 Cordão óptico duplex LC-UPC/SC-
UPC;Fibra multímodo 50μm OM3 
10GB (MM 50 OM3 
10GB);Conectores LC-UPC em 
uma extremidade e SC-UPC na 
outra;Tamanho mínimo de 2,5 
metros;Deve ser fornecido em 
embalagem lacrada individual;Os 
conectores devem ter 
durabilidade para pelo menos 
500 inserções;Conectores do tipo 
"push-pull", com corpo 
confeccionado em material 
plástico;Deve ser homologado 
pela Anatel;Os cordões devem 
ser testados e montados 
integralmente em fábrica;Alta 
performance em perda de 
inserção e perda de 
retorno;Todos os cordões 
fornecidos devem ser do mesmo 
fabricante;Garantia mínima de 12 
meses. 

4 

PATCH CORD - Patch Cord 
Categoria 6;Certificação Anatel 
para o produto, de acordo com os 
novos requisitos vigentes;Deve 
suportar as características 
TIA/EIA 568 C.2 para CAT. 6 e 
ISO/IEC 11.801; Configurado no 
padrão TIA/EIA 568A;Deve ser 
compatível com categorias 
anteriores (5E, 5 e 3) para o qual 
deverão contar com uma 
certificação “component 
compliance” emitida por algum 
laboratório independente de 
provas como o ETL.;Deve ter 
"boot" na mesma cor do cabo, 
injetado e no mesmo dimensional 
do plug RJ-45, com o objetivo de 
evitar fadiga no cabo em 
movimentos de conexão e que 
evitar a desconexão acidental da 
estação de trabalho;Boot de 
proteção no mesmo tamanho dos 
conectores RJ-45, nas duas 
extremidades do cabo;Deve ser 
fornecido na cor cinza;Tamanho 
mínimo de 2,5 metros e máximo 
de 3,0 metros;Os conectores 

Un 60 R$ 40,89 R$ 2.453,40 

Minuta de edital (0540195)         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 87



                                               

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

devem ter durabilidade para pelo 
menos 750 inserções;Deve ter 
descrição de características do 
produto impressas em todo o 
comprimento da capa, de acordo 
com as normas da 
Anatel;Produzido com cabo UTP 
flexível CAT . 6; Conector RJ-45 
nas duas extremidades; Cabo 
com quatro pares 24AWG;O cabo 
deve ser fabricado com material 
LSZH (Low Smoke, Zero 
Halogen);Todos os patch cords 
fornecidos devem ser do mesmo 
fabricante;Os patch cords devem 
ser originais de fábrica, 
construídos pelo mesmo 
fabricante da conectividade e 
pré-certificados, conforme a 
TIA/EIA, e deverão vir em suas 
bolsas originais de 
empacotamento tal como saem 
da fábrica;Garantia mínima de 12 
meses. 

5 

CONECTOR RJ45 MACHO -
 Conector macho Categoria 6 
para cabo UTP sólido;Tipo de 
conector RJ-45;Fabricado em 
termoplástico não propagante à 
chama UL 94V-0;Diâmetro do 
condutor: 26 a 22 AWG;Cor: 
Transparente;Certificações: UL 
E173971, ISO9001/ISO14001, 
A1969/A10659;Normas: EIA/TIA 
568 C.2 e seus adendos, ISO/IEC 
11801, NBR 14565, FCC 
68.5;Garantia mínima de 12 
meses. 

Un 500 R$ 4,94 R$ 2.470,00 
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ANEXO II    
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

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

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 

Minuta de edital (0540195)         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 89



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3121 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de
material de consumo para utilização na infraestrutura de rede das Unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas.
 
A Seção de Licitações e Contratos elaborou minuta de edital complementando
as disposições referentes ao recebimento do objeto, ao pagamento, às
obrigações do Contratante e da Contratada e às sanções administrativas.
 
Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude do valor estimado do objeto.
 
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
 
“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
 
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos, inclusive a ratificação das complementações acima
indicadas.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 13/05/2019, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 13/05/2019, às 15:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 13/05/2019, às 16:58, 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
0540200 e o código CRC 71AEB07C.

0000507-90.2019.6.02.8000 0540200v2
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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 maio de 2019.
Reporto-me à Informação 3121, da SLC (0540200),

para submeter os presentes autos à análise da Assessoria
Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/05/2019, às 15:24, 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
0542789 e o código CRC 809C1CCF.

0000507-90.2019.6.02.8000 0542789v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0000507-90.2019.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : MINUTA DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO -  MATERIAL DE CONSUMO

 

Parecer nº 955 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO 
 
Tratam os autos de aquisição de material de

consumo para utilização na infraestrutura de rede das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme termo de
referência (0532619) e anexos.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
No evento 0533958, consta a aprovação do Senhor

Secretário de Administração ao citado termo de referência, na
forma do regulamento.

Em seguida, os autos foram encaminhados à
SEIC/COMAP, para a devida pesquisa de preços, que resultou
no valor médio total estimado de R$ 15.207,10 (quinze mil
duzentos e sete reais e dez centavos), conforme
Relatório 0539063.

Ao ensejo, a  SEIC sugeriu a realização de licitação,
na modalidade pregão, na forma  eletrônica, com fulcro na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com
participação exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte.

Não constam dos autos a devida reserva de
crédito, apenas a proposta orçamentária (0490804). 

No evento 0540195, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0540200), inclusive acerca da divulgação
dos preços médios orçados e da adoção de participação
exclusiva a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

 Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17. Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na
forma  ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando a aquisição de material de consumo.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, verificadas
pelas unidades competentes, passamos a opinar nos termos
que seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 
 
 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
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antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado, o que parece ser o
caso dos presentes autos, havendo, de fato, a possibilidade
jurídica de utilização da modalidade pregão, na forma
eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda, que
quase todos os atos da fase interna ou preparatória, previstos
no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º
5.450/05, foram devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justificativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, pendente, ainda, a autorização de
abertura da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 14 do Decreto nº 5.450/05, que
é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 43 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 Da mesma forma, encontra-se dentro dos ditames
legais e regulamentares a previsão de exclusividade de
participação na licitação para microempresas e empresas de
pequeno porte.

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 5.450/05, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 
1

Foi autuado processo administrativo
específico para a aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? SIM 0490804

TERMO DE REFERÊNCIA

3
O Termo de Referência contém justificativa
da necessidade pública que demanda a
futura contratação?

SIM 0532619

4
O Termo de Referência contém adequada
descrição dos bens e/ou serviços que serão
contratados?

SIM  
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5
O Termo de Referência contém justificativa
para enquadramento do objeto como bem
e/ou serviço comum?

SIM  

6
O Termo de Referência contém justificativa
para utilização do Pregão Presencial em
detrimento do Eletrônico?

N/A  

7
O Termo de Referência contém justificativa
para prévia seleção de marcas e/ou
especificações?

N/A  

8
O Termo de Referência contém justificativa
para exigência de exibição de amostras ao
longo do processo de licitação?

N/A  

9 O Termo de Referência contém justificativa
para o agrupamento de itens? N/A  

10
O Termo de Referência contém justificativa
para a exigência de atestados de capacidade
técnica?

N/A  

11

A exigência da capacitação técnico-
profissional limita-se às parcelas de maior
relevância técnica e de valor significativo do
objeto de licitação, sem exigência de
quantidades mínimas?

N/A  

12
O Termo de Referência prevê regras claras
para a apresentação de atestados de
capacidade técnica?

N/A  

13

As quantidades mínimas exigidas para
comprovação da capacitação técnico
operacional estão devidamente justificadas
em face da natureza e da complexidade do
objeto? Foram fixadas em percentuais
razoáveis e justificados?

N/A  

14
O Termo de Referência contém justificativa
para a necessidade de apresentação de
atestados independentes para cada
capacitação técnica a ser comprovada?

N/A  

15 O Termo de Referência contém justificativa
para vistoria e/ou visita técnica? NÃO  

16
O Termo de Referência contém justificativa
para as limitações de tempo, época e/ou de
locais específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A  

17
O Termo de Referência contém justificativa
para a cotação de quantidade inferior à
demandada?

NÃO  

18
O Termo de Referência contém justificativa
para contratação de serviços mediante
alocação de postos de trabalho (mão de obra
residente)?

N/A  

19

O Termo de Referência contempla
levantamento de mercado com análise de
outras soluções de contratação do serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015

N/A  

20
O Termo de Referência contém justificativa
para as exigências de propriedade, posse e ou
localização de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A  

21

O Termo de Referência abstém-se de
especificações técnicas irrelevantes,
excessivas e ou desnecessárias, que possam
ser causa de aumento dos custos da futura
contratação?

NÃO  

22 O Termo de Referência contempla requisitos
de sustentabilidade? N/A  

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela SIM 0533958
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23 autoridade competente? SIM 0533958

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0539063

25
Os atos correlatos à pesquisa de preços foram
produzidos de acordo com a legislação de
regência e estão devidamente demonstrados e
justificados no processo administrativo?

SIM  

26 Foi produzida planilha comparativa com os
preços encontrados? SIM 0539059

27
A Seção de Compras analisou os preços
encontrados na pesquisa ou submeteu ao
exame da unidade demandante, conforme o
caso?

SIM  

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta,
na forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o
objeto da contratação não implique em vínculo empregatício
entre o obreiro e a contratada)

28

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?

SIM 0540195

29
Os autos contém justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista para
microempresas e empresas de pequeno porte
e Sociedade Cooperativa?

N/A  

30

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?

N/A  

31

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  

32

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

N/A  

Competitividade

33

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?

N/A  

34

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?

N/A  

35

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  

36
A minuta do edital contém definição da forma
de apresentação de lances, dos critérios de
julgamento, classificação e aceitação das
propostas?

SIM  
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propostas?

37
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM  

38
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta do
edital estão de acordo com a legislação?

SIM  

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

40
A minuta do edital contempla a avaliação
quanto aos critérios de habilitação
econômico-financeira?

N/A  

41
A minuta de edital contém critério
objetivo para avaliar a exequibilidade das
propostas?

NÃO  

42
A minuta de edital se abstém de definir de
forma genérica penalidades aplicáveis na
fase de julgamento da licitação?

SIM  

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente estabelece prazo
razoável (não exíguo) para início da
prestação de serviços?

SIM  

44

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

SIM  

45
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das obrigações atribuídas ao
contratante e à fornecedora?

SIM  

46

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

SIM  

47

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das sanções administrativas
aplicáveis às fornecedoras que incorrerem
em inadimplemento?

SIM  

48

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

NÃO  

49
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente estabelece,
quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

SIM  

50
A minuta do contrato contém requisitos
de qualidade que viabilizem a vinculação
da remuneração com os resultados?

N/A  

51
A minuta do contrato/ata contém cláusula
com previsão de reajuste e/ou
repactuação de preços?

SIM Irreajustáveis

52
A minuta do contrato/ata contém norma
estabelecendo, para a fornecedora, a
obrigação de devolver valores
eventualmente recebidos em excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

As normas que dispõe sobre margem de
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53
preferência foram observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e
8538/2015.

N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi
verificada 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  

55
Foi verificada a eventual incidência das
exceções previstas no art. 10 do Decreto
nº 8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade?

N/A  

56

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
andamento

57

Consta a autorização da autoridade
competente para a abertura da fase externa
da licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts.
8º, III e 30, V, do Decreto 5.450/05

 Fase
posterior

58
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art.
17 do Decreto nº 5.450/05

 Fase
posterior

59

Consta a designação do pregoeiro e equipe de
apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02,
arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30, VI, do Decreto nº
5.450/05

 Fase
posterior

60

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

61
Os autos do processo contêm documento
indicativo da existência de recursos
orçamentários para suportar a despesa?

NÃO  

62

Fora das hipóteses de registro de preços, os
autos do processo contêm documento com
estimativa do impacto orçamentário financeiro
da despesa (artigo 16, I, da Lei Complementar
nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm declaração do
ordenador da despesa (artigo 16, II, da Lei
Complementar nº 101/2000), conforme o
caso?

N/A  

 

 5. CONCLUSÃO
 
Assim, em face de sua regularidade jurídica, esta

Assessoria Jurídica aprova, nos termos do parágrafo único do
Art. 38, da Lei nº 8.666/93, a minuta do edital de PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM (0540195)
objetivando s aquisição de material de consumo para
utilização na infraestrutura de rede das Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração.

Convém juntar aos autos a respectiva reserva
de crédito. 
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À consideração superior. 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 16/05/2019, às 17:40, 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
0542875 e o código CRC B715FB76.

0000507-90.2019.6.02.8000 0542875v12
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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 maio de 2019.
À Secretaria de Administração, para fins de juntada

da reserva de crédito, como recomendado pela Assessoria
Jurídica no Parecer nº 955 (0542875).

 
Após, retornem-se os autos para continuidade do

feito.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 16/05/2019, às 19:31, 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
0542988 e o código CRC D0AB01B3.

0000507-90.2019.6.02.8000 0542988v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de maio de 2019.
Em atenção ao Despacho GDG 0542988 , que se

reporta ao Parecer 955 (0542875), remeto os autos à SGO,
para que junte aos mesmos a reserva de crédito no valor
indicado na Informação 3121 (0539063).

Solicito que após essa providência, os autos sejam
remetidos diretamente ao Gabinete da Diretoria-Geral, para
autorizar a abertura do certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/05/2019, às 08:59, 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
0543255 e o código CRC CA9162AE.

0000507-90.2019.6.02.8000 0543255v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
  17/05/19  12:26                                      USUARIO : QUINTELA       
  DATA EMISSAO    : 17Mai19                            NUMERO  : 2019PE000218   
  DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  RESERVA DE CRÉDITO PARA ATENDER AO SEI 0000507-90.2019.6.02.8000,
AQUISIçãO DE
  MATERIAIS PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESPACHO
SAD(0543255).             
                                                                                
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 084621  0100000000 339030        AOSI MATDAD               15.207,10
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 36514101534 - QUINTELA             UG : 070011   17Mai19   12:22
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                   

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 17/05/2019, às 12:30, 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
0543724 e o código CRC BFF92D9D.

0000507-90.2019.6.02.8000 0543724v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2019PE000218.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 21/05/2019, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543726 e o código CRC 2CE4C878.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0543726         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 103
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CONCLUSÃO

Maceió, 21 de maio de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade pregão, na forma
eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando à aquisição de
material de consumo para utilização na infraestrutura de rede das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração, nos termos
da minuta 0540195, aprovada pela Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 955 (0542875).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
22/05/2019, às 13:54, 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
0545334 e o código CRC E40C8BE9.
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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 : 0000507-90.2019.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Fase externa. Pregão eletrônico. Aquisição. Material de consumo.

 

Decisão nº 1607 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor
Geral, inserta no evento SEI 0545334.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/2002
e Decreto nº 5.450/2005, a abertura da fase externa do
certame licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do
tipo menor preço por item, objetivando a aquisição de material
de consumo para utilização na infraestrutura de rede das unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas, sendo tais itens acessórios
necessários para a interconexão de elementos ativos, estações e
servidores à infraestrutura existente, promovendo, assim, o
adequado funcionamento das unidades deste Tribunal.

À SAD, para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0540195, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 955 (0542875) e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 23/05/2019, às 15:31, 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
0545811 e o código CRC C9A92AFF.
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DESPACHO

Maceió, 31 de maio de 2019.
À SLC, para cumprimento da Decisão 1607, da

Presidência (0545811).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/05/2019, às 19:55, 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
0550099 e o código CRC 84E9E397.
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DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2019.
À SEIC,
solicitando CATMAT dos itens que serão licitados.

Ressalto que o CATMAT sugerido (139343) se encontra
suspenso.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 03/06/2019, às 18:51, 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
0550818 e o código CRC 69281706.
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DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2019.
Prezada Chefe,
 
Em atenção a vossa solicitação, informamos que

realmente acontece no portal do Compras Governamentais a
suspensão, em razão disso segue novas sugestões:

 
Item 01 - 42021;
Item 02 - 42021;
Item 03 - 91804;
Item 04 - 91804;
Item 05 - 375963.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 04/06/2019, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551192 e o código CRC D3DFA31F.
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                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  2277//22001199  
  
  
PROCESSO Nº 0000507-90.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: 19  de junho de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 

Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de consumo para 

utilização na infraestrutura de rede das Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, tudo de 
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 – DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de 
consumo para utilização na infraestrutura de rede das Unidades da Justiça Eleitoral em 
Alagoas, conforme especificações descritas no Anexo I deste Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
2.1.  O prazo de entrega do material é de 30 (trinta) dias corridos contados 
a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada inclusive por e-mail. 
 
2.2.  O prazo de garantia dos materiais deverá ser de 12 (doze) meses. 

3 – DA PARTICIPAÇÃO                                                                                                                                                            

3.1.     Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS 
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 
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3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 

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

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal. 
 
3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 229/2016-CNJ. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3.  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, 
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.  
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4.4.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
4.5.  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1.  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.2.   Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.3.  A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

 
5.4.   Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do 
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 5.7 deste Edital; 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes 
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição 
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de 
desclassificação. 
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o 
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital. 

 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que 
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento 
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 
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5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado 
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta 
ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado. 

 
5.5.   As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das 
mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
5.6.   Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos 
legais, embalagens, frete etc. 
 
5.7.   O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.   Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
5.10.   Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que 
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital. 
 
5.12.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os 
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, 
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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6.1.   O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste 
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as 
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no 
presente edital. 
 
6.2.   As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente 
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 
 

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

 
6.3.   O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.   Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
7.1.1.           Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item ofertado. 
 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.   Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

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

 
7.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 27/2019 (0551225)         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 113



                                               

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 
7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1.          O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo 
critério do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.       Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como 
limite máximo os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, conforme disposto no Anexo I-
A, e que representa uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 
8.3.  Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o 
menor preço por item e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4.  Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5.  Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital. 
 

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

 
9 – DA HABILITAÇÃO 
 
9.1.   A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e 
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do 
Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material. 
 

a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet. 

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
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c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, 
no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. deste Edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da 
empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;  
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta; e 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  

 
9.2.  No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o 
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação 
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da 
União, disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).  
 
9.3.          Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado 
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, 
comprovando sua idoneidade. 
 

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

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

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando 
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, 
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 

 
9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3. 

 
9.4.5.     A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e 
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 
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9.4.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
9.5.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.6.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.7.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
 

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso 
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no 
prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde 
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente 
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade 
competente. 
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11.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
12.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do 
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
13.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, 
inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este 
edital e seus anexos. 
 
14.2.       O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar 
o recebimento da mesma. 
 
14.3.  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. 
 
14.4.  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. 
 
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
15.1. A entrega do material deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, a 
partir da data do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada inclusive por 
e-mail, na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, situada na Avenida Menino Marcelo (Via 
Expressa), nº 7.200 D, bairro Serraria, CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-
1947, no horário de expediente normal deste Regional, para aceitação e consequente 
recebimento do objeto licitado. 
 
15.2.  Os materiais serão recebidos: 
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a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com as 
especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 
 
15.3.   O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
15.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
15.6.   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. 
 
15.7.      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, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
16.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
16.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
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a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s)em  
atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) 
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) 
objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo 
da rescisão unilateral da avença; 

b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,  
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, 
limitada a incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) 
dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial 
da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por 
período superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo 
máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b”; 

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho; 

e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Públ
ica. 

16.4.1.   Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 

16.4.2.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por 
cento) do valor total do contrato celebrado. 

16.5.                  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
16.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
16.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
16.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
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16.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
16.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 

 
16.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
16.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

16.12.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da 
Justiça Eleitoral de Alagoas.  

 
16.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
16.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
17.1.   O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a 
qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
 
17.2.   Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
17.3.   Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 

17.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
17.5.       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. 
 
17.6.  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: 
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EM = I x N x VP, 

 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)          I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 107671 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30-17 
(Material de Consumo – Processamento de Dados). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1.  São obrigações do Contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1.  São obrigações da Contratada: 
 
a)Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e 
anexo(s) respectivo(s); 
 
b)Entregar os materiais no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de 
Empenho, que poderá ser entregue por e-mail; 
 
c) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de 
referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 
d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos; 
 
e) Fornecer o material acondicionado, acondicionado em embalagens de boa qualidade, 
não danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a 
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora; 
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f) Fornecer o material acondicionado em embalagem em estejam impressas, conforme o 
caso, as seguintes informações: 

f.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade 

f.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

f.3 – registro no Ministério da Saúde 

f.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

g) As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa do 
Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes e legislação 
vigente; 
 
h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da 
Nota de Empenho; 
 
i) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante; 
 
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
serviços objeto da contratação; 
 
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
l) 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; 
 
m) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 
 
n) 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. 
 
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
21.2.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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21.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
21.4.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente 
do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
21.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
21.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
21.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento 
da segurança do futuro contrato. 
 
21.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
21.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
21.10.    Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a 
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 
 
21.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
21.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no cilindro de impressão 21.9, no caso de 
ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Descrição dos itens e valores máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
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21.15. 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 junho de 2019. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo específico de utilização na infraestrutura de 
rede das Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no 
exercício de 2019, conforme especificações discriminadas no ANEXO I-A deste edital. 
 

1.1. Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão eletrônico, tipo menor 
preço por item, com aquisição imediata. 

 
1.2. Justifica-se a quisição por se tratar de itens acessórios necessários para 
interconexão de elementos ativos, estações e servidores à infraestrutura 
existente, promovendo, assim, o adequado funcionamento das Unidades deste 
Tribunal, possibilitando, inclusive, evitar e/ou sanar falhas técnicas que comprometam 
as atividades desenvolvidas por esta justiça especializada. 

  
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
     2.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos. 
    2.2 – Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos. 
     2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de 
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora. 
          2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código 
de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes 
e deverão estar de acordo com a legislação vigente. 
          2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as 
seguintes informações: 
               2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade 
               2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 
               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde 
               2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 
     2.4 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 
     2.5 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
     2.6 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 
  
3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 
     3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhados por e–mail; 
     3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida 
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 
18 horas de segunda a quinta e entre 8 e 12 horas às sextas–feiras 
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4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o material 
será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento. 
  
5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de 
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
     5.1 -
 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, 
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante 
no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
     5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso 
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução 
parcial do contrato; 
     5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido no item 5.2; 
     5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 
  
Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993 
  
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma 
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato 
celebrado. 
  
6. - DO PAGAMENTO 
 
     6.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 
devidamente atestada(s) pela Unidade demandante. 
     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
     6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
     6.5. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
  
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
  
I = (TX/100)/365 
I= (6/100)/365 
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I = 0,0001644 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
  
7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 
 
     7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será 
exercida pela Seção de Suporte Operacional, com o apoio administrativo, no que couber, 
à SEALMOX. 
          7.1.1. O ateste será dado por qualquer servidor da Seção de Suporte 
Operacional que esteja disponível á época do recebimento do material, se fazendo auxiliar 
por outra unidade competente, se necessário.  
     7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 
  
8. PRAZO DE GARANTIA 
 
8.1. O produto deverá ter garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data de 
entrega. 
  
9. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Não se aplica. 
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ANEXO I-A 

  DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 

CABO CAT6 - Cabo lógico 
categoria 6 composto de cabo 4 
pares trançados compostos por 
condutores sólidos de cobre, 23 
AWG, isolados em polietileno de 
alta densidade. Capa externa em 
PVC não propagante a chama, na 
cor cinza, marcação sequencial 
métrica decrescente. O cabo 
deve ser fabricado com material 
LSZH (Low Smoke, Zero 
Halogen), acondicionado em 
caixa de papelão, com apoio de 
mão para facilitar o transporte. 
As normas aplicáveis: TIA-568-
C.2 e seus complementos, 
ISO/IEC 11801 UL 444 e ABNT 
NBR 14703, ABNT 14705. 
Garantia mínima de 12 meses. 

Cx 10 R$ 755,20 R$ 7.552,00 

2 

CORDÃO ÓPTICO DUPLEX TIPO 1 -
Cordão óptico duplex LC-
UPC;Fibra multímodo 50μm OM4 
10GB (MM 50 OM4 
10GB);Conectores LC-UPC em 
ambas as 
extremidades;Tamanho mínimo 
de 5 metros;Deve ser fornecido 
em embalagem lacrada 
individual;Os conectores devem 
ter durabilidade para pelo menos 
500 inserções;Conectores do tipo 
"push-pull", com corpo 
confeccionado em material 
plástico;Deve ser homologado 
pela Anatel;Os cordões devem 
ser testados e montados 
integralmente em fábrica;Alta 
performance em perda de 
inserção e perda de 
retorno;Todos os cordões 
fornecidos devem ser do mesmo 
fabricante;Garantia mínima de 12 
meses. 

Un 10 R$ 155,87 R$ 1.558,70 

3 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX TIPO 2- Un 10 R$ 117,30 R$ 1.173,00 
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 Cordão óptico duplex LC-UPC/SC-
UPC;Fibra multímodo 50μm OM3 
10GB (MM 50 OM3 
10GB);Conectores LC-UPC em 
uma extremidade e SC-UPC na 
outra;Tamanho mínimo de 2,5 
metros;Deve ser fornecido em 
embalagem lacrada individual;Os 
conectores devem ter 
durabilidade para pelo menos 
500 inserções;Conectores do tipo 
"push-pull", com corpo 
confeccionado em material 
plástico;Deve ser homologado 
pela Anatel;Os cordões devem 
ser testados e montados 
integralmente em fábrica;Alta 
performance em perda de 
inserção e perda de 
retorno;Todos os cordões 
fornecidos devem ser do mesmo 
fabricante;Garantia mínima de 12 
meses. 

4 

PATCH CORD - Patch Cord 
Categoria 6;Certificação Anatel 
para o produto, de acordo com os 
novos requisitos vigentes;Deve 
suportar as características 
TIA/EIA 568 C.2 para CAT. 6 e 
ISO/IEC 11.801; Configurado no 
padrão TIA/EIA 568A;Deve ser 
compatível com categorias 
anteriores (5E, 5 e 3) para o qual 
deverão contar com uma 
certificação “component 
compliance” emitida por algum 
laboratório independente de 
provas como o ETL.;Deve ter 
"boot" na mesma cor do cabo, 
injetado e no mesmo dimensional 
do plug RJ-45, com o objetivo de 
evitar fadiga no cabo em 
movimentos de conexão e que 
evitar a desconexão acidental da 
estação de trabalho;Boot de 
proteção no mesmo tamanho dos 
conectores RJ-45, nas duas 
extremidades do cabo;Deve ser 
fornecido na cor cinza;Tamanho 
mínimo de 2,5 metros e máximo 
de 3,0 metros;Os conectores 

Un 60 R$ 40,89 R$ 2.453,40 
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devem ter durabilidade para pelo 
menos 750 inserções;Deve ter 
descrição de características do 
produto impressas em todo o 
comprimento da capa, de acordo 
com as normas da 
Anatel;Produzido com cabo UTP 
flexível CAT . 6; Conector RJ-45 
nas duas extremidades; Cabo 
com quatro pares 24AWG;O cabo 
deve ser fabricado com material 
LSZH (Low Smoke, Zero 
Halogen);Todos os patch cords 
fornecidos devem ser do mesmo 
fabricante;Os patch cords devem 
ser originais de fábrica, 
construídos pelo mesmo 
fabricante da conectividade e 
pré-certificados, conforme a 
TIA/EIA, e deverão vir em suas 
bolsas originais de 
empacotamento tal como saem 
da fábrica;Garantia mínima de 12 
meses. 

5 

CONECTOR RJ45 MACHO -
 Conector macho Categoria 6 
para cabo UTP sólido;Tipo de 
conector RJ-45;Fabricado em 
termoplástico não propagante à 
chama UL 94V-0;Diâmetro do 
condutor: 26 a 22 AWG;Cor: 
Transparente;Certificações: UL 
E173971, ISO9001/ISO14001, 
A1969/A10659;Normas: EIA/TIA 
568 C.2 e seus adendos, ISO/IEC 
11801, NBR 14565, FCC 
68.5;Garantia mínima de 12 
meses. 

Un 500 R$ 4,94 R$ 2.470,00 
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ANEXO II    
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

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

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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EDITAL Nº 29 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2019

 

 

PROCESSO Nº 0000507-90.2019.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 19  de junho de 2019

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 14 horas

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de
material de consumo para utilização na infraestrutura de rede das Unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração.

 

                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº
8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se
ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho
de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União,
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

1 – DO OBJETO

 

1.1.                               O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material
de consumo para utilização na infraestrutura de rede das Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme especificações descritas no Anexo I deste
Edital.

 

2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA

 

2.1.                              O prazo de entrega do material é de 30 (trinta) dias corridos
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada
inclusive por e-mail.
 

  

Edital 29 (0551226)         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 132



2.2.                              O prazo de garantia dos materiais deverá ser de 12 (doze)
meses.

3 – DA
PARTICIPAÇÃO                                                                                                                                                          

3.1.                               Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

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

 

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

 

3.3.                 No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma
legal.

 

3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;

 

3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;

 

3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

 

3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;

 

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

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
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4.1.                 Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005).

 

4.2.                     O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito
obrigatório para fins de habilitação.

 

4.3.                  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção
pregão eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.

 

4.4.                     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do
Decreto nº 5.450/2005).

 

4.5.                 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005).

 

5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

 

5.1.                     O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras
suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13,
inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).

 

5.2.                     Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005).

 

5.3.                 A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a
descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data
da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora
marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

 

5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005).

 

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

 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 5.7 deste Edital;

b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste Edital.
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5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob
pena de desclassificação.

 

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

 

5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.

 

5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo
de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou
qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação
somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item
5.12.

 

5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto
ofertado.

 

5.5.             As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de
Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração
ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).

 

5.6.                 Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.

 

5.7.                     O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas
como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.

 

5.8.                 Em caso de divergências verificadas entre as descrições
relativas aos objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo
de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes
neste edital.

 

5.9.                     Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.

 

5.10.               Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que
forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso,
pelos custos de tais procedimentos.
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5.11.           O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver
disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital.

 

5.12.           A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema,
os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do
CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo
ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

 

6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

 

6.1.                 O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no
presente edital.

 

6.2.                     As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão
previamente desclassificadas pelo pregoeiro.

 

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

 

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

 

7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

 

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

 

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

 

7.2.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

 

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

 

7.4.                     Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
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recebido e registrado primeiro pelo sistema.

 

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

 

7.6.                     No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível
aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a
sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

 

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

 

7.7.                A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada,
automaticamente, a recepção de lances.

 

7.8.                 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes
daquelas previstas neste Edital.

 

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

 

8.1.                        O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.

 

8.2.                        Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como
limite máximo os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, conforme disposto no
Anexo I-A, e que representa uma média das várias propostas coletadas no mercado, e
que, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar
em busca de preços inferiores.

 

8.3.                        Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer
o menor preço por item e tiver atendido a todas as exigências editalícias.

 

8.4.                        Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará
o resultado de julgamento das Propostas de Preços.

 

8.5.                        Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável,
ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao edital.
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8.5.1.          Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

 

9 – DA HABILITAÇÃO

 

9.1.   A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site
do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material.

 

a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios das
entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis
para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet.

 

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

                            

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

 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;

c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;

c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta; e

c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.

 

9.2.                  No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos
da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da
Controladoria Geral da União, disponível no Portal da Transparência
(http://www.portaltransparencia.gov.br).

 

9.3.          Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.

 

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

 

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

 

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da
comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.

 

9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.

 

9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.

 

9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3.

 

9.4.5.               A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.

 

9.4.                        Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.

 

9.5.                        Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

 

9.6.                        Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre
ao domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.

 

9.7.                        Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

 

10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

 

10.1.                      Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
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10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).

 

10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.

 

10.2.                      Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão
ser enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores
à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas
serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL:
www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br.

 

11 - DOS RECURSOS

 

11.1.                      Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá
manifestá-la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.

 

11.2.                      O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando
ao término do tempo informado.

 

11.3.                      Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de
recurso, o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro
das razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser
impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo
Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.

 

11.4.                      O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

 

11.5.                      A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no
prazo estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.

 

12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

 

12.1.                      A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada
pelo pregoeiro sempre que não houver recurso.

 

12.2.                      A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade
competente.
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12.3.                      Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

13 – DO REAJUSTE DO PREÇO

 

13.1.                      O preço ofertado será fixo e irreajustável.

 

14 – DA CONTRATAÇÃO

 

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

 

14.2.                    O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.

 

14.3.                      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.

 

14.4.                      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.

 

15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

 

15.1.                      A entrega do material deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta)
dias, a partir da data do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada
inclusive por e-mail, na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, situada na Avenida Menino
Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, bairro Serraria, CEP 57046-000, Maceió/AL,
telefone: (82) 3328-1947, no horário de expediente normal deste Regional, para
aceitação e consequente recebimento do objeto licitado.

 

15.2.                        Os materiais serão recebidos:

 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com
as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência;

 

b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

 

15.3.                      O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

 

15.4.                            O prazo para que se proceda às verificações, após o
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recebimento provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se
manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

 

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

 

15.6.                      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.

 

15.7.                      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, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 16.

 

16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

16.1.                     O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-
se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

 

16.2.                     Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

 

16.3.                     As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos
a serem efetuados.

 

16.4.                     O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará
sujeita a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a
seguir:

a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s)em 
atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) dia e a
critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo
sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;

b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,  caso o
prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) dia será
considerada inexecução parcial do contrato;

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;
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e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

16.4.1.                 Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em
atraso.

16.4.2.                 As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por
cento) do valor total do contrato celebrado.

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

16.12.1.                 A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.          

 

16.13.                          Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
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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.

 

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

 

17 – DO PAGAMENTO

 

17.1.                            O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota
Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos
Fiscais e Previdenciários.

 

17.2.                            Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

17.3.                      Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento.

 

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

 

17.5.                      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.

 

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

 

EM = I x N x VP,

 

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100)        \         I= (6/100)     \     I = 0,0001644

         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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18.1.                            As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à
conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal
para o exercício 2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do
Processo Eleitoral; PTRES nº 107671 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30-17 (Material de Consumo
– Processamento de Dados).

 

19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

19.1.                      São obrigações do Contratante:

 

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital;

 

b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e

 

c) Fiscalizar a execução do contrato.

 

20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

20.1.                           São obrigações da Contratada:

 

a)Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e
anexo(s) respectivo(s);

 

b)Entregar os materiais no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento
da Nota de Empenho, que poderá ser entregue por e-mail;

 

c) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos;

 

d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos;

 

e) Fornecer o material acondicionado, acondicionado em embalagens de boa qualidade,
não danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora;

 

f) Fornecer o material acondicionado em embalagem em estejam impressas, conforme
o caso, as seguintes informações:

f.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento
ou período de validade

f.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

f.3 – registro no Ministério da Saúde
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f.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

g) As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes
e legislação vigente;

 

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da
Nota de Empenho;

 

i) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante;

 

j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à
natureza dos serviços objeto da contratação;

 

k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular;

 

l) 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;

 

m) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato; e

 

n) 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.

 

21 – DISPOSIÇÕES GERAIS

 

21.1.                      É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração,
revogar ou anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.

 

21.2.                      As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.

 

21.3.                     As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

21.4.                       Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
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21.5.                      Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente no TRE/AL.

 

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

 

21.7.                      As normas que disciplinam este Pregão serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.

 

21.8.               Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.

 

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

 

21.10.                    Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante
a sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na
documentação relativa ao certame.

 

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

 

21.12.             Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

21.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no cilindro de impressão 21.9, no
caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

 

21.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO I-A - Descrição dos itens e valores máximos admitidos;

ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.

 

21.15.                    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.
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Maceió/AL, 03 de junho de 2019.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

          ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo específico de utilização na
infraestrutura de rede das Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de
suas atividades no exercício de 2019, conforme especificações discriminadas no
ANEXO I-A deste edital.

 

1. Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão eletrônico, tipo menor
preço por item, com aquisição imediata.

 

1.2. Justifica-se a quisição por se tratar de itens acessórios necessários para
interconexão de elementos ativos, estações e servidores à infraestrutura
existente, promovendo, assim, o adequado funcionamento das Unidades deste
Tribunal, possibilitando, inclusive, evitar e/ou sanar falhas técnicas que comprometam
as atividades desenvolvidas por esta justiça especializada.

 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

     2.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos.

    2.2 – Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

     2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento,
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha
de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da
empresa fornecedora.

          2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo
Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais
competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente.

          2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as
seguintes informações:

               2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade

               2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde

               2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

     2.4 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

     2.5 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
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     2.6 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

 

     3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de
Empenho encaminhados por e–mail;

     3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–
000, no horário das 08 às 18 horas de segunda a quinta e entre 8 e 12 horas às
sextas–feiras

 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento.

 

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:

     5.1 -
 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

     5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada
a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução
parcial do contrato;

     5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial
da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2;

     5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993

 

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato
celebrado.

 

6. - DO PAGAMENTO

 

     6.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is),
devidamente atestada(s) pela Unidade demandante.

     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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     6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

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

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

 

     7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais
será exercida pela Seção de Suporte Operacional, com o apoio administrativo, no que
couber, à SEALMOX.

          7.1.1. O ateste será dado por qualquer servidor da Seção de Suporte
Operacional que esteja disponível á época do recebimento do material, se fazendo
auxiliar por outra unidade competente, se necessário. 

     7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

 

8. PRAZO DE GARANTIA

 

8.1. O produto deverá ter garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data
de entrega.

 

9. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Não se aplica.
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ANEXO I-A

  DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1

CABO CAT6 - Cabo lógico
categoria 6 composto de
cabo 4 pares trançados
compostos por condutores
sólidos de cobre, 23 AWG,
isolados em polietileno de alta
densidade. Capa externa em
PVC não propagante a chama,
na cor cinza, marcação
sequencial métrica
decrescente. O cabo deve ser
fabricado com material LSZH
(Low Smoke, Zero Halogen),
acondicionado em caixa de
papelão, com apoio de mão
para facilitar o transporte. As
normas aplicáveis: TIA-568-
C.2 e seus complementos,
ISO/IEC 11801 UL 444 e ABNT
NBR 14703, ABNT 14705.
Garantia mínima de 12 meses.

Cx 10 R$ 755,20 R$
7.552,00

2

CORDÃO ÓPTICO DUPLEX
TIPO 1 -Cordão óptico
duplex LC-UPC;Fibra
multímodo 50μm OM4 10GB
(MM 50 OM4
10GB);Conectores LC-UPC em
ambas as
extremidades;Tamanho
mínimo de 5 metros;Deve ser
fornecido em embalagem
lacrada individual;Os
conectores devem ter
durabilidade para pelo menos
500 inserções;Conectores do
tipo "push-pull", com corpo
confeccionado em material
plástico;Deve ser homologado
pela Anatel;Os cordões devem
ser testados e montados
integralmente em fábrica;Alta

Un 10 R$ 155,87 R$
1.558,70
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performance em perda de
inserção e perda de
retorno;Todos os cordões
fornecidos devem ser do
mesmo fabricante;Garantia
mínima de 12 meses.

3

CORDÃO ÓPTICO DUPLEX
TIPO 2- Cordão óptico
duplex LC-UPC/SC-UPC;Fibra
multímodo 50μm OM3 10GB
(MM 50 OM3
10GB);Conectores LC-UPC em
uma extremidade e SC-UPC
na outra;Tamanho mínimo de
2,5 metros;Deve ser
fornecido em embalagem
lacrada individual;Os
conectores devem ter
durabilidade para pelo menos
500 inserções;Conectores do
tipo "push-pull", com corpo
confeccionado em material
plástico;Deve ser homologado
pela Anatel;Os cordões devem
ser testados e montados
integralmente em fábrica;Alta
performance em perda de
inserção e perda de
retorno;Todos os cordões
fornecidos devem ser do
mesmo fabricante;Garantia
mínima de 12 meses.

Un 10 R$ 117,30 R$
1.173,00

4

PATCH CORD - Patch Cord
Categoria 6;Certificação
Anatel para o produto, de
acordo com os novos
requisitos vigentes;Deve
suportar as características
TIA/EIA 568 C.2 para CAT. 6 e
ISO/IEC 11.801; Configurado
no padrão TIA/EIA 568A;Deve
ser compatível com
categorias anteriores (5E, 5 e
3) para o qual deverão contar
com uma certificação
“component compliance”
emitida por algum laboratório
independente de provas como
o ETL.;Deve ter "boot" na
mesma cor do cabo, injetado
e no mesmo dimensional do
plug RJ-45, com o objetivo de
evitar fadiga no cabo em
movimentos de conexão e
que evitar a desconexão
acidental da estação de
trabalho;Boot de proteção no
mesmo tamanho dos
conectores RJ-45, nas duas
extremidades do cabo;Deve
ser fornecido na cor
cinza;Tamanho mínimo de 2,5
metros e máximo de 3,0
metros;Os conectores devem
ter durabilidade para pelo
menos 750 inserções;Deve

Un 60 R$ 40,89 R$
2.453,40
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ter descrição de
características do produto
impressas em todo o
comprimento da capa, de
acordo com as normas da
Anatel;Produzido com cabo
UTP flexível CAT . 6; Conector
RJ-45 nas duas extremidades;
Cabo com quatro pares
24AWG;O cabo deve ser
fabricado com material LSZH
(Low Smoke, Zero
Halogen);Todos os patch
cords fornecidos devem ser
do mesmo fabricante;Os
patch cords devem ser
originais de fábrica,
construídos pelo mesmo
fabricante da conectividade e
pré-certificados, conforme a
TIA/EIA, e deverão vir em
suas bolsas originais de
empacotamento tal como
saem da fábrica;Garantia
mínima de 12 meses.

5

CONECTOR RJ45 MACHO -
 Conector macho Categoria 6
para cabo UTP sólido;Tipo de
conector RJ-45;Fabricado em
termoplástico não propagante
à chama UL 94V-0;Diâmetro
do condutor: 26 a 22
AWG;Cor:
Transparente;Certificações:
UL E173971,
ISO9001/ISO14001,
A1969/A10659;Normas:
EIA/TIA 568 C.2 e seus
adendos, ISO/IEC 11801, NBR
14565, FCC 68.5;Garantia
mínima de 12 meses.

Un 500 R$ 4,94 R$
2.470,00

 

 

ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  
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E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa:

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa

Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  
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Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?                     (   ) Sim                      (   ) Não

Em 04 de junho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 04/06/2019, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551226 e o código CRC E643B1B0.

0000507-90.2019.6.02.8000 0551226v2
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04/06/2019 SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoLicitacaoPublicacaoDivulgacao.do?method=disponibilizarPublicacaoDivul… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação 04/06/2019 13:57:51 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 05/06/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)
nesta mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica
Pregão 00027/2019 Eletrônico Tradicional

Nº do Processo Tipo de Licitação

0000507-90.2019 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional
Quantidade de Itens

5
Objeto

Aquisição de material de consumo para utilização na infraestrutura de rede das Unidades da Justiça Eleitoral em 
Alagoas, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital.

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da

Licitação

05/06/2019 A partir de  05/06/2019  às
08:00

Em 19/06/2019  às
14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

   NE   

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

00001 2019 000032
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04/06/2019 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=2… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 04/06/2019 13:58:22 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica
Pregão 00027/2019 Eletrônico Tradicional

Nº do Processo Tipo de Licitação

0000507-90.2019 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional
Quantidade Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

5 5 0

 

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia 
 
Objeto

Aquisição de material de consumo para utilização na infraestrutura de rede das Unidades da Justiça Eleitoral em 
Alagoas, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital.

Informações Gerais

 
Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
039.674.504-06 PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
05/06/2019

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 05/06/2019 Das 08:00  às 17:00  e das  às 
 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764 7765

Ordenador de Despesa - Presidente 

Chefe da Seção de Licitações e Cont
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 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 04/06/2019 13:58:37 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica
Pregão 00027/2019 Eletrônico Tradicional

Quantidade Informada de
Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

5 5 0
 

Filtro

Nº do Item Descrição do Item Itens Vinculados ao
Grupo Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos
Todos

 
Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Utiliza Margem de Preferência

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

 
Pesquisar  Limpar

 

Nº
do

Item

Tipo
de

Item
(*)

Item
Situação
do Item

na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Margem de
Preferência

(%)
Grupo Consis-

 tente? Ação

1 M
42021 - CABO
LÓGICO
BLINDADO

- 10 CAIXA 1,00
UN

Menor
Preço Tipo I Não - - Sim Visualizar

2 M
42021 - CABO
LÓGICO
BLINDADO

- 10 UNIDADE Menor
Preço Tipo I Não - - Sim Visualizar

3 M

91804 -
EQUIPAMENTO
DE
COMUNICACAO
OPTICO

- 10 UNIDADE Menor
Preço Tipo I Não - - Sim Visualizar

4 M

91804 -
EQUIPAMENTO
DE
COMUNICACAO
OPTICO

- 60 UNIDADE Menor
Preço Tipo I Não - - Sim Visualizar

5 M 375963 -
CONECTOR - 500 UNIDADE Menor

Preço Tipo I Não - - Sim Visualizar

 
(*)  M - Material    S - Serviço 

 

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Nova Pesquisa de Licitações

5 registros encontrados, exibindo todos os registros.
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 04/06/2019 13:59:00 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica
Pregão 00027/2019 Eletrônico Tradicional
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 42021 - CABO LÓGICO BLINDADO
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Total Estimado (R$)
10 CAIXA 1,00 UN Menor Preço 7.552,00

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência

 
Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 10

 
Pesquisas de Preço de Mercado

Data da
Pesquisa

Valor Total
Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

09/05/2019 7.100,00 68.514.900/0002-
71

INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS
ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA

 
 

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

CABO CAT6 - Cabo lógico categoria 6 composto de cabo 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre, 
23 AWG, isolados em polietileno de alta densidade. Capa externa em PVC não propagante a chama, na cor cinza, 
marcação sequencial métrica decrescente. O cabo deve ser fabricado com material LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), 
acondicionado em caixa de papelão, com apoio de mão para facilitar o transporte. As normas aplicáveis: TIA-568-C.2 
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 04/06/2019 13:59:16 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica
Pregão 00027/2019 Eletrônico Tradicional
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 Material 42021 - CABO LÓGICO BLINDADO
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Total Estimado (R$)
10 UNIDADE Menor Preço 1.558,70

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência

 
Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 10

 
Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social
09/05/2019 1.299,90 18.680.580/0001-70 LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA

 
 

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

CORDÃO ÓPTICO DUPLEX TIPO 1 -Cordão óptico duplex LC-UPC;Fibra multímodo 50μm OM4 10GB (MM 50 OM4 10GB);Conectores 
LC-UPC em ambas as extremidades;Tamanho mínimo de 5 metros;Deve ser fornecido em embalagem lacrada individual;Os 
conectores devem ter durabilidade para pelo menos 500 inserções;Conectores do tipo "push-pull", com corpo 
confeccionado em material plástico;Deve ser homologado pela Anatel;Os cordões devem ser testados e montados 
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 04/06/2019 13:59:31 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica
Pregão 00027/2019 Eletrônico Tradicional
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
3 Material 91804 - EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO OPTICO
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Total Estimado (R$)
10 UNIDADE Menor Preço 1.173,00

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência

 
Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 10

 
Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social
09/05/2019 740,20 06.201.994/0001-90 ACEPLUS BRASIL LTDA

 
 

Item Anterior Ir para o Item: 3  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

CORDÃO ÓPTICO DUPLEX TIPO 2- Cordão óptico duplex LC-UPC/SC-UPC;Fibra multímodo 50μm OM3 10GB (MM 50 OM3 
10GB);Conectores LC-UPC em uma extremidade e SC-UPC na outra;Tamanho mínimo de 2,5 metros;Deve ser fornecido em 
embalagem lacrada individual;Os conectores devem ter durabilidade para pelo menos 500 inserções;Conectores do tipo 
"push-pull", com corpo confeccionado em material plástico;Deve ser homologado pela Anatel;Os cordões devem ser 
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 04/06/2019 13:59:47 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica
Pregão 00027/2019 Eletrônico Tradicional
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
4 Material 91804 - EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO OPTICO
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Total Estimado (R$)
60 UNIDADE Menor Preço 2.453,40

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência

 
Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 60

 
Pesquisas de Preço de Mercado

Data da
Pesquisa

Valor Total
Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

09/05/2019 2.349,60 01.373.413/0001-
84

ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA

 
 

Item Anterior Ir para o Item: 4  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

PATCH CORD - Patch Cord Categoria 6;Certificação Anatel para o produto, de acordo com os novos requisitos 
vigentes;Deve suportar as características TIA/EIA 568 C.2 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801; Configurado no padrão 
TIA/EIA 568A;Deve ser compatível com categorias anteriores (5E, 5 e 3) para o qual deverão contar com uma 
certificação “component compliance” emitida por algum laboratório independente de provas como o ETL.;Deve ter 
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica
Pregão 00027/2019 Eletrônico Tradicional
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
5 Material 375963 - CONECTOR
Descrição Detalhada

CONECTOR, TIPO MACHO, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CATEGORIA 6, PADRÃO RJ45

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Total Estimado (R$)
500 UNIDADE Menor Preço 2.470,00

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência

 
Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 500

 
Pesquisas de Preço de Mercado

Data da
Pesquisa

Valor Total
Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

09/05/2019 2.700,00 08.781.764/0001-
73

ARA TABOADA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA E SERVICOS EIRELI

 
 

Item Anterior Ir para o Item: 5  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0000507-90.2019. Objeto: Aquisição de material de consumo para utilização na
infraestrutura de rede das Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme especificações descritas no
Anexo I do Edital.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 05/06/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida
Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-
00027-2019. Entrega das Propostas: a partir de 05/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 19/06/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 04/06/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019 - UASG 70029

Nº Processo: 0000385-50.2019. Objeto: Licitação tem como objeto o registro de preços para
eventual e futura aquisição de material de consumo (suprimentos para impressoras).. Total de
Itens Licitados: 29. Edital: 05/06/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr.
1502, Central - Macapá/AP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70029-5-00006-
2019. Entrega das Propostas: a partir de 05/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 17/06/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LILIAN GLAUCIA CORDEIRO DOS SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 03/06/2019) 70029-00001-2019NE000115

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2018

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD n. 4667/2018), que tem por objeto a contratação do serviço
especializado e continuado de agentes de portaria, ADJUDICADO em favor da empresa
LIMPAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ: 08.775.721/0001-85 (item 1) no valor de R$
600.800,00 (seiscentos mil e oitocentos reais). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 03/06/2019, pelo
Des. João de Jesus Abdala Simões.

JÚLIO BRIGLIA MARQUES
Diretor-Geral

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna público o FRACASSO do Pregão
n° 8/2019, do tipo menor preço, cujo objeto é a contratação de livraria ou distribuidora
especializada para fornecimento de publicações impressas (livros) nacionais, oficiais e
estrangeiras para compor seu acervo bibliográfico, em razão de nenhum dos licitantes ter
aceito ofertar o desconto mínimo exigido pelo edital, de 38%. A repetição do certame foi
determinada pelo presidente do TRE/AM, Des. João de Jesus Abdala Simões, em decisão do
dia 03/06/2019.

JÚLIO BRIGLIA MARQUES
Diretor-Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 - UASG 70003

Nº Processo: 4550. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de
material de consumo - material elétrico e eletrônico, conforme descrições e quantidades
constantes no Anexo I do Termo de Referência n. 014/2019-SEALM/TRE-AM.. Total de
Itens Licitados: 57. Edital: 05/06/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo N.
200, Aleixo - Manaus/AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-5-00013-
2019. Entrega das Propostas: a partir de 05/06/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/06/2019 às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

IERMAK MENEZES NINA
Pregoeiro

(SIASGnet - 04/06/2019) 70003-00001-2019NE000118
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo: PAD 2319/2019 - TRE/AM. Termo de Acordo de Cooperação Técnica N. 11/2019,
celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS e a PREFEITURA DE S ÃO
GABRIEL DA CACHOEIRA/AM. Objeto: disponibilização de colaboradores para auxiliar nos
trabalhos de coleta de dados biométricos do eleitorado do município de São Gabriel da
Cachoeira/AM. Fundamentação Legal: art. 7º, parágrafo único e art. 9º, inciso III da Lei n.
7.444/1985 e no art. 12 da Resolução TSE n. 23.440/2015. Prazo de Vigência: a contar da
data de assinatura do Termo até a data do fechamento de cadastro eleitoral maio/2020.
Data da Assinatura: 13/05/2019. Assinam: Pelo TRE/AM, Exmo. Desembargador JOÃO DE
JESUS ABDALA SIMÕES, e, pela PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, o Exmo.
Prefeito CLOVIS MOREIRA SALDANHA.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo: PAD 6380/2019 - TRE/AM. Termo de Acordo de Cooperação Técnica N.
14/2019, celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS e a
PREFEITURA DE CARAUARI/AM. Objeto: disponibilização de colaboradores para auxiliar
nos trabalhos de coleta de dados biométricos do eleitorado do município de Carauari/AM.
Fundamentação Legal: art. 7º, parágrafo único e art. 9º, inciso III da Lei n. 7.444/1985 e
no art. 12 da Resolução TSE n. 23.440/2015. Prazo de Vigência: a contar da data de
assinatura do Termo até 30/11/2019. Data da Assinatura: 24/05/2019. Assinam: Pelo
TRE/AM, Exmo. Desembargador JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, e, pela PREFEITURA DE
CARAUARI/AM, o Sr. Prefeito BRUNO LUÍS LITAIFF RAMALHO. Júlio Briglia Marques -
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal notifica a empresa Sofsam
Comércio e Consultoria-EIRELI, CNPJ nº 20.395.013/0001-14, para que, querendo,
apresente Recurso Administrativo nos autos do processo SEI nº 0006229-
92.2018.6.07.8100, contra a aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar
com a União Federal pelo prazo de 2 (dois) meses, com base no art. 7º da Lei nº 10.520,
no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação do presente edital. Signatário: Des.ª
Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, Presidente do TRE-DF.

DES.ª CARMELITA INDIANO AMERICANO DO BRASIL DIAS
Presidente do TRE-DF.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Contratada: LOFT INTERIORES
ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP. CNPJ nº 04.686.641/0001-00. Objeto: Prestação
de serviços técnicos e profissionais para elaboração de projeto básico e executivo da obra
de reforma de partes específicas dos edifícios Sede e Anexo deste TRE. Modalidade de
Licitação: Tomada de Preços. Programa de Trabalho: 02.122.0570.20GP.0032. Natureza da
Despesa: 339039. Nota de Empenho: 2019NE000337 de 21/05/2019. Valor total estimado
do contrato: R$ 27.290,00. Prazo de Vigência: 120 dias a contar da data da assinatura. Data
da Assinatura do Contrato: 24/05/2019. Processo: 10.961/2018.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2019 - UASG 70005

Nº Processo: 5383/2019. Objeto: Aquisição de camisas institucionais (tamanhos P, M, G,
GG e XG), para padronização dos servidores e colaboradores que irão trabalhar no
processo de recadastramento biométrico eleitoral.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
05/06/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Vitorino Freire S/n Areinha, Areinha - São
Luis/MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70005-5-00020-2019. Entrega das
Propostas: a partir de 05/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 17/06/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O
Edital também poderá ser solicitado pelo e-mail licitacao@tre-ma.jus.br.

CLAVIUS MARCIO BRITO MELO
Pregoeiro

(SIASGnet - 03/06/2019) 70005-00001-2019NE000030

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
29/05/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de teleatendimento
receptivo e ativo no TRE-MA nas dependências da Ouvidoria Regional Eleitoral.

FABIO LEAL BARBOSA
Pregoeiro

(SIDEC - 04/06/2019) 070005-00001-2019NE000030

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2019

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
9624/2018. , publicada no D.O.U de 30/05/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de
Medicina e Segurança do Trabalho, PPRA, PCMSO, Exames Ocupacionais e Perícias Novo
Edital: 05/06/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Hist. Rubens de Mendonça, 4750
Centro Político Administrativo - CUIABA - MTEntrega das Propostas: a partir de 05/06/2019
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/06/2019, às 09h00
no site www.comprasnet.gov.br.

SANDRO GONCALVES DELGADO
Pregoeiro

(SIDEC - 04/06/2019) 070022-00001-2019NE000050

SECRETARIA DE INFORMÁTICA
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 11/2019

O TRE/MT torna público o resultado do Pregão nº 11/2019. Proc. Adm. nº
6006/2018. Objeto: Registro de Preços de material permanente (mobiliário em geral).
Empresas vencedoras: MILANFLEX Ind. e Com. De Móveis e Equipamentos - CNPJ:
86.729.324/0002-61 - ITEM 01 - Valor: R$ 1.560,00; ITEM 02 - Valor: R$ 1.180,00.
BRASIDAS EIRELI - CNPJ: 20.483.193/0001-96, ITEM 03 - Valor: R$ 1.375,79.

Cuiabá-MT, 4 de junho de 2019.
RAFAEL ZORNITTA

Secretário de Adm. e Orçamento

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Proc. Proc. SEI n.º 0007960-94.2018.6.12.8000 - Pregão TRE n.º 16/2019. Objeto:
registrar os preços para aquisição de materiais permanentes (equipamentos de energia
ininterrupta (nobreaks), pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul.
Ata de Registro de Preços nº 54/2019. Contratada: MAPPE BRASIL LTDA. CNPJ:
13.266.239/0001-50. Assinatura: 23/05/2019. Item 2 - Cota ME/EPP - Nobreaks de 1400
VA - Tipo 1, Qtd: 125 un. -Valor unitário: R$ 806,89.
Ata de Registro de Preços nº 55/2019. Contratada: BRASUMIX EIRELI. CNPJ:
28.314.084/0001-57. Assinatura: 03/06/2019. Item 1 - Nobreaks de 1400VA - Tipo 1,
Qtd: 375. Valor Unitário: R$ 949,90. Item 03 - Nobreaks de 600VA - Tipo 2, Qtd 75
un. Valor Unitário: R$ 249,98.
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Pregões 2019

Licitação Em Andamento

Número 10/2019
SEI 0002984-57.2017.6.02.8000

Data: 05/04/2019 às 14:00:00

Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia e suporte para o software de gerenciamento de Rede IMC.

Valor Estimado: R$ 34.283,16
Documentos:
 

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 14/2019
SEI 0000141-51.2019.6.02.8000

Data: 16/04/2019 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo (material elétrico) necessário para atender as demandas das Unidades
Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2019.

Valor Estimado: R$ 5.220,76
Documentos:
 

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 18/2019
SEI 0004193-27.2018.6.02.8000

Data: 16/05/2019 às 14:00:00

Objeto: prestação de serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste
Regional.

Valor Estimado: R$ 89.248,70
Documentos:
 

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 19/2019
SEI 0001938-62.2019.6.02.8000

Data: 22/05/2019 às 14:00:00
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Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para um veículo tipo ônibus, customizado para
funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertenente ao TRE/AL, com assistência 24 horas e vigência de 12 meses.

Valor Estimado: R$ 10.284,63
Documentos:
 

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 20/2019
SEI 0001933-74.2018.6.02.8000

Data: 24/05/2019 às 09:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de expediente - envelopes e capas de processo.

Valor Estimado: R$ 24.690,00
Documentos:
 

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Pedido de Esclarecimento

Resposta do Pregoeiro 

 

Número 21/2019
SEI 0007708-70.2018.6.02.8000

Data: 28/05/2019 às 14:00:00

Objeto: Prestação de serviços de avaliação e manutenção corretiva em equipamento do tipo no-break de médio e grande porte.

Valor Estimado: R$ 32.240,04
Documentos:
 

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 22/2019
SEI 0000604-90.2019.6.02.8000

Data: 31/05/2019 às 09:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo - material de expediente.

Valor Estimado: R$ 3.880,20
Documentos:
 

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 23/2019
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SEI 0002984-57.2017.6.02.8000

Data: 03/06/2019 às 14:00:00

Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia e suporte  para o software de gerenciamento de Rede IMC, pelo período
de 36 (trinta e seis) meses.

Valor Estimado: R$ 32.398,56
Documentos:
 

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 24/2019
SEI 0000726-06.2019.6.02.8000

Data: 11/06/2019 às 14:00:00

Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia para equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWal, em uso
neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do estado de Alagoas

Valor Estimado: R$ 149.338,24
Documentos:
 

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 25/2019
SEI 0000735-65.2019.6.02.8000

Data: 12/06/2019 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de informática - no-breaks e estabilizadores de pequeno porte.

Valor Estimado: R$ 89.312,80
Documentos:
 

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Publicação do Aviso de Licitação no DOU (2ª Parte)

Número 26/2019
SEI 0002996-03.2019.6.02.8000

Data: 18/06/2019 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente - bebedouros de água.

Valor  Unitário Estimado: R$ 537,27
Documentos:
 

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Publicação do Aviso de Licitação no periódico Tribuna de Alagoas

Número 27/2019
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

SEI 0000507-90.2019.6.02.8000

Data: 19/06/2019 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo para utilização na infraestrutura de rede das Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas.

Valor  Unitário Estimado: R$ 15.207,10
Documentos:
 

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação 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, 05 de junho de 2019.
À PREG,
para realização do certame.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 05/06/2019, às 15:18, 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
0551874 e o código CRC DE44ACD8.

0000507-90.2019.6.02.8000 0551874v1

  

Despacho SLC 0551874         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 169



����������	
������� �������������������������������������� ��������

� !" #$%&'(")* +#$,-$./0( 1-$%&' (#"-&$,'$2&-3#-04�5����������66������������7������������������4��4�����8���������94:4������������6��������;�����6���������
<=�>�6��
?7���6�@�6�7������;<��@�6�7��A�������6�����66����������������7��B�����=��AC88DDD4�6�4E�64?

FGHIJKLMNOMPIMQGRSTMPIMUVNWXM
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YTHZQI[\TMG]]J[GPTMÎI\RT[JHGQI[\IM_TRM̀abcdefghgijde
kalbdlmfebaefcfnodLM̀pqrstquvqLMIQMNwxVyxUVNWLMz]MNw{UNLM
HT[}TRQIMGR\XMN~LM���LM���LMPGM�IJMNNX�NWxUVV|X
M

�MGZ\I[\JHJPGPIMPTMPTHZQI[\TM_TPIM]IRMHT[}IRJPGM[TM]J\IM
�\\_{xx]IJX\RI�
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PROSPOSTA COMERCIAL 

 

Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Pregão n.º  27/2019 

UASG: 70011 

 

  

1. DADOS DA LICITANTE: 

 

 Razão Social: Evoque Logística e Construções Eireli 

 CNPJ: 11.778.795/0001-80 

 Inscrição Estadual: 90810335-17 

 Inscrição Municipal: 100691 

 Endereço: Rua Jacob Ferrarini, nº 225, Jardim Graciosa, Campina Grande do Sul - 

PR, CEP: 83.430-000 

 Telefones: (41) 3679-0239  

 E-mail: licitacoes@grupoevoque.com.br 

 Empenhos deverão ser encaminhados para: empenhos@grupoevoque.com.br 

 

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA: 

 

 Nome: Larissa de Oliveira Alves  

 CPF/MF: 112.780.009-41 

 RG/Órgão expedidor: 12.385.450-0 - SESP/PR 

 Nacionalidade: Brasileira 

 Naturalidade: Curitiba - PR 

 Estado Civil: Solteira 

 Endereço: Rua Jacob Ferrarini, nº 225, Jardim Graciosa, Campina Grande do Sul - 

PR, CEP: 83.430-000 

 E-mail: larissa@grupoevoque.com.br 
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3. PROPOSTA COMERCIAL: 

 

 Prezados Senhores, 

 

 Após cuidadoso exame e estudo das condições e obrigações presentes no Edital e 

seus anexos do pregão em referência, com os quais concordamos, vimos apresentar a 

nossa proposta para o fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionados: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QNT. 
MARCA /  

MODELO 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

SUBTOTAL 

1 

CABO CAT6 - Cabo lógico categoria 6 

composto de cabo 4 pares trançados 

compostos por condutores sólidos de 

cobre, 23 AWG, isolados em 

polietileno de alta densidade. Capa 

externa em PVC não propagante a 

chama, na cor cinza, marcação 

sequencial métrica decrescente. O 

cabo deve ser fabricado com material 

LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), 

acondicionado em caixa de papelão, 

com apoio de mão para facilitar o 

transporte. As normas aplicáveis: TIA-

568-C.2 e seus complementos, 

ISO/IEC 11801 UL 444 e ABNT NBR 

14703, ABNT 14705. Garantia mínima 

de 12 meses. 

Un 10 
Nexans - 

Cat6 
R$ 679,92 R$ 6.799,20 

4 

PATCH CORD - Patch Cord Categoria 

6;Certificação Anatel para o produto, 

de acordo com os novos requisitos 

vigentes;Deve suportar as 

características TIA/EIA 568 C.2 para 

CAT. 6 e ISO/IEC 11.801; Configurado 

no padrão TIA/EIA 568A;Deve ser 

compatível com categorias anteriores 

(5E, 5 e 3) para o qual deverão contar 

com uma certificação component 

compliance emitida por algum 

Un 60 
Nexans - 

Nexans 
R$30,77 R$1.846,20 
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laboratório independente de provas 

como o ETL.;Deve ter ´boot´ na 

mesma cor do cabo, injetado e no 

mesmo dimensional do plug RJ-45, 

com o objetivo de evitar fadiga no 

cabo em movimentos de conexão e 

que evitar a desconexão acidental da 

estação de trabalho;Boot de proteção 

no mesmo tamanho dos conectores 

RJ-45, nas duas extremidades do 

cabo;Deve ser fornecido na cor 

cinza;Tamanho mínimo de 2,5 metros 

e máximo de 3,0 metros;Os 

conectores devem ter durabilidade 

para pelo menos 750 inserções;Deve 

ter descrição de características do 

produto impressas em todo o 

comprimento da capa, de acordo com 

as normas da Anatel;Produzido com 

cabo UTP flexível CAT . 6; Conector 

RJ-45 nas duas extremidades; Cabo 

com quatro pares 24AWG;O cabo 

deve ser fabricado com material LSZH 

(Low Smoke, Zero Halogen); 

5 

CONECTOR RJ45 MACHO Conector 

macho Categoria 6 para cabo UTP 

sólido;Tipo de conector RJ-

45;Fabricado em termoplástico não 

propagante à chama UL 94V-

0;Diâmetro do condutor: 26 a 22 

AWG;Cor: Transparente;Certificações: 

UL E173971, ISO9001/ISO14001, 

A1969/A10659;Normas: EIA/TIA 568 

C.2 e seus adendos, ISO/IEC 11801, 

NBR 14565, FCC 68.5;Garantia 

mínima de 12 meses. 

Un 500 
Nexans - 

Nexans 
R$1,71 R$855,00 

VALOR TOTAL  R$ 9.500,40 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$9.500,40 (Nove mil, quinhentos reais e quarenta 

centavos). 

Proposta EMPRESA EVOQUE ITENS 1, 4 ,5 (0566914)         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 175



 

 

  

 

4. PRAZOS: 

 

 Validade da Proposta: 90(noventa) dias corridos 

 Prazo de entrega: 30(trinta) dias corridos a partir do recebimento do empenho, 

ordem de compra ou semelhantes 

 Prazo de garantia: 12(doze) messes 

 

 

5. DADOS BANCÁRIOS: 

 

 Banco: Bradesco - 237 

 Conta: 60068-7 

 Agência: 5723 

 

6. DECLARAÇÃO: 

 

 Declaramos, sob as penas da lei, que os preços propostos estão incluídos todos 

os custos e despesas diretas e indiretas, tais como salários, adicionais, encargos 

sociais, benefícios trabalhistas, seguros encargos tributários/impostos, taxas, 

margem de remuneração empresarial, uniformes, materiais, equipamentos e 

outros necessários ao cumprimento integral do objeto. 

 Declaramos, caso nos seja adjudicado e homologado o objeto deste Pregão, 

iremos cumprir com o prazo e demais determinações quanto à assinatura da Ata 

de Registro de Preço e/ou Contrato. 

 Declaramos, que iremos fornecer os materiais acima relacionados de acordo com 

seus respectivos descritivos, os quais estão perfeitamente iguais ao Edital e 

Termo de Referência do referido Pregão, e entregá-los dentro do prazo no local 

indicado no Contrato. 

 

Proposta EMPRESA EVOQUE ITENS 1, 4 ,5 (0566914)         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 176



 

 

  

    

 

Campina Grande do Sul, 19 de Junho de 2019.  

 

 

Atenciosamente,  

LARISSA DE OLIVEIRA ALVES 

CPF/MF sob o n.º 112.780.009-41 

RG n.º 12.385.450-0/SESP-PR 

Presidente 
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VQS'OP]YlQS'gf'OQ'gm'WO'PL_LPYWO'XLY'dQ̂ UNL̂ LV]OPa

'

*n4op'eeaqqraqmstiiieuri'u'vwxyzv'Xx{|}~|d̀ 'v'dx�}~�zdxv}'v|�vX|'

er'WL'�[V�Q'WL'fiema

'

�5?:98

Declaração COMPRASNET EMPRESA EVOQUE (0566922)         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 178



���������� ��	
����	�������

��������������������	��
����������	���	
����	�������� !���"����#�����$��
%�#&�����'(���%�#&�������' ���

))

)

*

*

+,-./0/12345,46234789.9:/12345,4;0/</.=34+,>0/5/68,43?4@301/53

*

A0,>234,.,80B69-34CDECFGH47IJK4DFFGG

LMNO7L4PNKQJ;QRI4L4RNSJ;T7RNLJ4LQTLPQU*VWXYZV[\*W]*̂_̀ a*Wb*GGcDDdcDHeEFFFGfdFU*ghYi\Z\*jkh*Wl]*m]XXkV*hn
Xk\*Y\ghV\*mZ]gk[Vo\U*hnmZhp\g]X*hqhYk[\Wg]*[Z\r\is]*ghpZ\g\W[h*]k*t]Zu\g]U*W]X*[hZn]X*g]*VWYVX]*vvv*h*vw*g]*\Z[xyb*h*W]
VWYVX]*vvv*g]*\Z[xzb*g\*̂]WX[V[kVul]*{hghZ\ix

\̂nmVW\*|Z\Wgh*g]*}kiU*y~*gh*akWs]*gh*��y�x

*

@,-=/0

Declaração COMPRASNET EMPRESA EVOQUE (0566922)         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 179



���������� ��	
����	�������

��������������������	��
����������	���	
����	�������� !�	���� �"��������#��
!�"$�����%&���!�"$�������%&��"'��
$�����&���'��
$() ���

**

*

+,-./0/123

4

56789:;7<7=6>?@A:;BCDBEFG;H/IJ;CEEFF

KLMNOPQ4RSL4LTUQS4MVLWUL4L4MQWMQPXQ4MQY4OT4MQWXVZ[LT4MQWUVXOT4WQ4LXVUON4L4TLST4OWL\QT]4̂LY4MQYQ4XL4RSL4MSY_PQ
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX OU DUPLEX
O cordão óptico pode ser fornecido com uma ou duas fibras, sendo as mesmas constituídas 
por um elemento óptico tipo monomodo ou multimodo índice gradual, elemento de tração 
dielétrico e protegido por um revestimento externo em material polimérico retardante a 
chama.
Possuem conectores em ambas as extremidades e é indicado para ambientes internos, 
fazendo a interligação entre equipamentos ópticos.

CONSTRUÇÃO

DIMENSÕES

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E AMBIENTAIS

MF DP

Diâmetro (Y)
2 mm -

2,9 mm -

Dimensões externas nominais (mm)
- 2,0±0,1 x 4,1±0,2

- 2,9±0,1 x 5,9±0,2

MF DP

Esforço Máx. Tração a Ruptura (N) 200 400

Raio de Curvatura Mínimo (mm)

Temperatura de Operação (ºC) -20 a +65 -20 a +65

Número de fibras 01 ou 02

Elemento de Tração Aramida

Revestimento Secundário (tight) 0,9±0,15 mm

Capa Externa PVC Retardante à chama

Grau de Proteção Cordão COG

R01

20 (SM e BLI), 50 (SM) e 
60 (MM)

20 (SM e BLI), 50 (SM) e 
60 (MM)

Proposta EMPRESA GR (0566948)         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 193



 POLIMENTOS POSSÍVEIS

GRAVAÇÃO

COR DA CAPA EXTERNA

Fibra Óptica SM 9/125μm PC SPC UPC APC

Fibra Óptica MM 50/125μm e  62,5/125μm PC SPC UPC

COA – X – MF – Y – COG

COA Cordão com fibra óptica revestida em acrilato

X – Tipo de Fibra óptica SM ou MM

MF Monofibra (Simplex)

Y – Código do Diâmetro 20 ou 29

COG PVC de uso geral

Norma Aplicável ABNT NBR 14106

COA – X – DP – Y – COG

COA Cordão com fibra óptica revestida em acrilato

X – Tipo de Fibra óptica SM ou MM

DP Duplex

Y – Código do Diâmetro 20 ou 29

COG PVC de uso geral

Norma Aplicável ABNT NBR 14106

Azul Fibra óptica monomodo 9/125μm

Azul Fibra óptica monomodo 9/125μm - BLI

Amarelo Fibra óptica multimodo 50/125μm

Acqua Fibra óptica multimodo 50/125μm - OM3 ou OM4

Laranja Fibra óptica Multimodo 62,5/125μm

R01
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COR DOS CONECTORES

Nota1: As extremidades A e B dos cordões podem ser produzidas com conectores 
iguais ou diferentes. 

POLIMENTO COR

E2000-SM PC - SPC - UPC AZUL

E2000-SM APC VERDE

FC-MM PC - SPC - UPC METÁLICO

FC-SM PC - SPC - UPC METÁLICO

FC-SM APC METÁLICO / VERDE

LC-MM PC - SPC - UPC BEGE

LC-SM PC - SPC - UPC AZUL

LC-SM APC VERDE

SC-MM PC - SPC - UPC BEGE

SC-SM PC - SPC - UPC AZUL

SC-SM APC VERDE

ST-SM PC - SPC - UPC METÁLICO

ST-MM PC - SPC - UPC METÁLICO

R01
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COMPRIMENTOS

Nota2: Tolerância de +3% (ABNT NBR 14106)
Nota3: Outros comprimentos podem ser fabricados sob encomenda.

GARANTIA 12 meses

R01

Cordão Duplex MM
50/125 OM3 (ACQUA)

Cordão Duplex MM
50/125 OM4 (ACQUA)
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GH4IJKLHIMJ4LMHLNMO*PQRSTPUV*QW*XYZ[*Q\*C@]̂_C]?̀ ÂBBBCa_bO*cdSeVTV*fgdO*SWQhWTid*cPRjWRUW*QW*VTUk*lm*cV*ndP*Q\
okpqmO*cd*pr*cd*sgetW*cd*qllqO*dRUV*SPdQUd*cW*SgijTPidQUW*cV*TdRdTuV*cd*SVTvWR*jTduPRUV*di*edP*jVTV*jdRRWV*SWi
cdhPSPwQSPV*Wg*jVTV*TdVxPePUVcW*cV*ZTduPcwQSPV*yWSPVe*d*fgdO*Rd*VjePSVcW*VW*QzidTW*cd*hgQSPWQ{TPWR*cV*iPQtV*dijTdRVO
VUdQcW*|R*TdvTVR*cd*VSdRRPxPePcVcd*jTduPRUVR*QV*edvPReV}~Wk

XWQUVvdiO*qo*cd*[gQtW*cd*p�qlk

*

�,-�/0

Declaração COMPRASNET EMPRESA GR ITEM 2 (0566950)         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 200



���������� ��	
����	�������

��������������������	��
����������	���	
����	�������� �����!���"�#$���%�&�� ���

''

'

(

)*+,-.-/0123*4*554+66789:;<=:

(

598>?628@8;9AB<C62DE4DFGH2I-JK2EFFGG
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�b�RbR̂ \ẐZ_abRb̂\]_]̀abcbR̂ b\bR̂ b\aeYêb\RcZRV\]|}ZRL{]a\~̀eYZR�������R�UOvR�����RzZeR]{b�Z\bcbRc]R[b̀]e\b
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èzZ\[bcbXRce_YfaecbRZfR\]Y]�ecbRc]R�fb{�f]\RZfa\ZR̂b\aeYêb̀a]R̂Za]̀Yeb{RZfRc]RzbaZRcZRV\]|}ZRL{]a\~̀eYZR�������R�UOv
�����XR̂Z\R�fb{�f]\R[]eZRZfR̂Z\R�fb{�f]\R̂]__Zb�R

�Y�R�f]R̀}ZRa]̀aZfXR̂Z\R�fb{�f]\R[]eZRZfR̂Z\R�fb{�f]\R̂]__ZbXRèz{fe\R̀bRc]Ye_}ZRc]R�fb{�f]\RZfa\ZR̂b\aeYêb̀a]R̂Za]̀Yeb{
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W[Uk[Xlg+fTVm[VY[+U[+ZXYn+op+fZ+qgT+Ù+rnstpS+fg+su+fg+vjhw[+fg+tootS+gVYZ+WTgUYg+f[+WjlmXTlgUY[+fZ+XgVgXxZ+fg+WZXy[V
mXgxTVYZ+gl+hgT+mZXZ+mgVV[Z+W[l+fgkTWTzUWTZ+[j+mZXZ+XgZ{ThTYZf[+fZ+̂XgxTfzUWTZ+|[WTZh+g+ijgS+Vg+ZmhTWZf[+Z[+U}lgX[+fg
kjUWT[U~XT[V+fZ+lTUwZ+glmXgVZS+ZYgUf[+�V+XgyXZV+fg+ZWgVVT{ThTfZfg+mXgxTVYZV+UZ+hgyTVhZ��[n

\[h[l{[S+tr+fg+_jUw[+fg+s�ton

+

K-.�01

Certidão COMPRASNET EMPRESA INFODIGITAL (0566966)         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 225



���������� ��	
����	�������

��������������������	��
����������	���	
����	�������� !�	���� �"��������#��
!�"$�����%&���!�"$���%�%'(&��")��
$�����&���)��
$*+ ���

,,

,

-./0121345

6

789:;<=9>9?8@ABC<=DEFDGHI=J1KL=EGGHH

MNOPQRS6TUN6NVWSU6OXNYWN6N6OSYOSRZS6OS[6QV6OSYZX\]NV6OSYWXZQV6YS6NZXWQP6N6VNUV6QYN̂SV_6̀N[6OS[S6ZN6TUN6OU[aRS
aPNYQ[NYWN6SV6RNTUXVXWSV6ZN6bQ̀XPXWQ\cS6ZNdXYXZSV6YS6NZXWQP_6RNdNRNYWNV6QS6aRNecS6Yf6ghigjkl6ZQ6mnop6hjjkk6q6rstumvnw
sxptyvnw6xwxtrysnw6Mx6nwnpyno6z

/{7|}6jlzj~~z�glijjjkq�~6q6tv�yMtptrnw6n�xooystyo6Mx6tv�ys�nrt�n6wrMn

�SPS[ S̀_6k�6ZN6�UYbS6ZN6gjklz

6

�9C��8

Certidão COMPRASNET EMPRESA INFODIGITAL (0566966)         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 226



���������	�
����������������������������
�

������������������� !""�#��"��!�����#$��� ������
��������������������%$��#�&�!�������"'( �)*��+,-+..-/0,1+++234.
 �56789��:;��2</=,0.,210+2,
!>?�87@9���2,1+.10+2,A�BC�24�=.�=2
DEF78E8���2412010+2,�3�2G+�%H�:6�����76�:6E'�87ECA�H�:6E8�C�8E�8E6E
8��CIE��>?�87@9�-
�

 �567J7HE3C��KI���	L���
��������������������	L��M����������

��������������������NM����O���L������PA�7:CH576�%E'�:�� �)*�C�Q���:;
RSTRUUTVWSXRRRYZ[UA�	�����	����8��\E:H���EH7�:EF�8����]�8�5�C
�5EQEF̂ 7C6EC-
 �56789����7678E�H���QEC��:��E56-�./03��8E� �:C�F78E@9��8EC���7C�8�

�5EQEF̂�A�EH5�CH�:6E8��?�FE���7�:;�20-//+A�8��<�8��_IF̂��8��0+22A��
:E�#�C�FI@9���8�7:7C65E67]E�:;�2/<+10+22�8���57QI:EF�"I?�57�5�8�
�5EQEF̂�A�8��0/�8��È�C6��8��0+22-
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@;>?;<@z=WTOT=OXTUP�TO=Ŷ=WOY~X\P{XSZŶ=OXUTZP�Ŷ=TY=DOX[�Y=St=;;;?:u?;<@>=EQyXZYw=EQyXZYw=DOX[�Y=GUXZO�SP~Y=|
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I5P I5P KL \�.eCCSHLLL \�.eGCCHSLLLL KTALDAHLK°
KD±KD±_T

�qp{q}wIJlJgYhI.
¬q�py{qurt}w̄h\h́ @i@.
�v|t�vw«w�tp��v}wF@bJ.Y@�.F@>D.
xt�{py��vwxtrq��q|qw|vw¤�²trvw¤ztprq|v}wF@bJ.F@>D.̂.F;W,.QX75<,.<;627,15;.D.<,P:,-6,.N2.<;W,._.:;12-
61;/V;N,-.<,P:,-6,-.:,1.<,/N46,12-.-XQ5N,-.N2.<,W12S.HT.@ijS.5-,Q;N,-.2P.:,Q5265Q2/,.N2.;Q6;.N2/-5N;N2G.F;:;
2̀621/;.2P.g�F./O,.:1,:;7;/62.;.<a;P;S./;.<,1.<5/c;S.P;1<;VO,.-2342/<5;Q.P³615<;.N2<12-<2/62G.J.<;W,.N202.-21
M;W15<;N,.<,P.P;6215;Q.YIkl.RY,m.IP,n2S.k21,.l;Q,72/US.;<,/N5<5,/;N,.2P.<;5̀;.N2.:;:2QO,S.<,P.;:,5,.N2.PO,
:;1;.M;<5Q56;1.,.61;/-:,162G.@-./,1P;-.;:Q5<d025-±.>?@̂CDÊ.FGH.2.-24-.<,P:Q2P2/6,-S?IJA?BF.KKELK.hY.___.2.@b�>
�b\.K_eLTS.@b�>.K_eLCG.j;1;/65;.P=/5P;.N2.KH.P2-2-G

K_Ge°LGKTKALLLK̂H_?�>BY?µ
>BF�JYJj?@
B?\BY?

I5P I5P KL \�.eCCSHLLL \�.eGCCHSLLLL K_ALDAHLK°
KL±TH±HL

�qp{q}w?>µ.
¬q�py{qurt}w?>µ.
�v|t�vw«w�tp��v}wF@bJ.F@>D.h>g._g.LSCL~~.FJb\B.gh\J.TLC~.
xt�{py��vwxtrq��q|qw|vw¤�²trvw¤ztprq|v}wF@bJ.F@>D.̂.F;W,.QX75<,.<;627,15;.D.<,P:,-6,.N2.<;W,._.:;12-
61;/V;N,-.<,P:,-6,-.:,1.<,/N46,12-.-XQ5N,-.N2.<,W12S.HT.@ijS.5-,Q;N,-.2P.:,Q5265Q2/,.N2.;Q6;.N2/-5N;N2G.F;:;
2̀621/;.2P.g�F./O,.:1,:;7;/62.;.<a;P;S./;.<,1.<5/c;S.P;1<;VO,.-2342/<5;Q.P³615<;.N2<12-<2/62G.J.<;W,.N202.-21
M;W15<;N,.<,P.P;6215;Q.YIkl.RY,m.IP,n2S.k21,.l;Q,72/US.;<,/N5<5,/;N,.2P.<;5̀;.N2.:;:2QO,S.<,P.;:,5,.N2.PO,
:;1;.M;<5Q56;1.,.61;/-:,162G.@-./,1P;-.;:Q5<d025-±.>?@̂CDÊ.FGH.2.-24-.<,P:Q2P2/6,-S.?IJA?BF.KKELK.hY.___.2
@b�>.�b\.K_eLTS.@b�>.K_eLCG.j;1;/65;.P=/5P;.N2.KH.P2-2-G.~@\F@.B.~J9BYJ±.?>µ.F@bJ.F@>D.h>g._g.LSCL~~
FJb\B.gh\J.TLC~

KEGDELGCELALLLK̂eLY@�.>BF�JYJj?@
B~.\B9BI.Y>9@

I5P I5P KL \�.eCCSHLLL \�.eGCCHSLLLL KEALDAHLK°
KT±H_±K°

�qp{q}w�Bµ@�I.
¬q�py{qurt}w�Bµ@�I.
�v|t�vw«w�tp��v}wF@bJ.h>g.F@>D.F?�k@.YIkl.
xt�{py��vwxtrq��q|qw|vw¤�²trvw¤ztprq|v}wF@bJ.F@>D.̂.F;W,.QX75<,.<;627,15;.D.<,P:,-6,.N2.<;W,._.:;12-
61;/V;N,-.<,P:,-6,-.:,1.<,/N46,12-.-XQ5N,-.N2.<,W12S.HT.@ijS.5-,Q;N,-.2P.:,Q5265Q2/,.N2.;Q6;.N2/-5N;N2G.F;:;
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-./-0123-4356731893:09:2;21/-323<=242>3123<903<?1@2>3420<2A893B-CD-1<?2E34F/0?<23G-<0-B<-1/-H3I3<2J93G-K-3B-0
L2J0?<2G93<94342/-0?2E3MNOP3QM9R3N49S->3O-093P2E9;-1T>32<91G?<?912G93-43<2?.23G-3:2:-E89>3<9432:9?93G-3489
:2023L2<?E?/20393/021B:90/-H3UB319042B32:E?<VK-?BW3XYUZ[\]Z7Ĥ3-3B-DB3<94:E-4-1/9B>3YNI_Ỳ73aa]ba3cM3ddd3-3UefX
feg3adhbi>3UefX3adhb[H3j2021/?234k1?423G-3â 34-B-BH

âHâ ]Hh[b_bbbaZaiMUf7If̀ l
X̀7fIMIjYU
7Im̀ g7YI
Ym5IgXU7UI3̀
l̀5IgXU7UI3Z

N?4 N?4 ab gn3h[[>̂bbb gn3hH[[̂ >bbbb a]_b\_̂bao
adWaiW[o

pqrsqtuf̀ lUfN3
vqwrxsqyz{tuf̀ lUfN3
p|}{~|u�u�{r��|tuf̀ lUfN3
�{�srx��|u�{zq~�q}qu}|u�w�{z|u��{rzq}|tu7UeI37UX\3Z372J93E�;?<93<2/-;90?23\3<94:9B/93G-3<2J93d3:20-B
/021A2G9B3<94:9B/9B3:903<91GD/90-B3B�E?G9B3G-3<9J0->3̂i3U�j>3?B9E2G9B3-43:9E?-/?E-193G-32E/23G-1B?G2G-H372:2
-./-0123-4356731893:09:2;21/-323<=242>3123<903<?1@2>3420<2A893B-CD-1<?2E34F/0?<23G-<0-B<-1/-H3I3<2J93G-K-3B-0
L2J0?<2G93<94342/-0?2E3MNOP3QM9R3N49S->3O-093P2E9;-1T>32<91G?<?912G93-43<2?.23G-3:2:-E89>3<9432:9?93G-3489
:2023L2<?E?/20393/021B:90/-H3UB319042B32:E?<VK-?BW3XYUZ[\]Z7Ĥ3-3B-DB3<94:E-4-1/9B>3YNI_Ỳ73aa]ba3cM3ddd3-3UefX
feg3adhbi>3UefX3adhb[H3j2021/?234k1?423G-3â 34-B-BH

aaHhh]Hho[_bbbaZ]b 6̀I�c̀
MIjYNXY7U3̀
7IfNXgc7Ì N
Ỳg̀ MY

N?4 N?4 ab gn3h[[>̂bbb gn3hH[[̂ >bbbb a]_b\_̂bao
âWdiWid

pqrsqtuf̀ lUfN3
vqwrxsqyz{tuf̀ lUfN3
p|}{~|u�u�{r��|tu7UX\3
�{�srx��|u�{zq~�q}qu}|u�w�{z|u��{rzq}|tu7UeI37UX\3Z372J93E�;?<93<2/-;90?23\3<94:9B/93G-3<2J93d3:20-B
/021A2G9B3<94:9B/9B3:903<91GD/90-B3B�E?G9B3G-3<9J0->3̂i3U�j>3?B9E2G9B3-43:9E?-/?E-193G-32E/23G-1B?G2G-H372:2
-./-0123-4356731893:09:2;21/-323<=242>3123<903<?1@2>3420<2A893B-CD-1<?2E34F/0?<23G-<0-B<-1/-H3I3<2J93G-K-3B-0
L2J0?<2G93<94342/-0?2E3MNOP3QM9R3N49S->3O-093P2E9;-1T>32<91G?<?912G93-43<2?.23G-3:2:-E89>3<9432:9?93G-3489
:2023L2<?E?/20393/021B:90/-H3UB319042B32:E?<VK-?BW3XYUZ[\]Z7Ĥ3-3B-DB3<94:E-4-1/9B>3YNI_Ỳ73aa]ba3cM3ddd3-3UefX
feg3adhbi>3UefX3adhb[H3j2021/?234k1?423G-3â 34-B-BH

ahHd[aĤid_bbbaZ[]jg37Im̀ g7YI
Ỳg̀ MY

N?4 N?4 ab gn3]bb>bbbb gn3]Hbbb>bbbb a]_b\_̂bao
ahWi\W[o

pqrsqtuf̀ lUfN3
vqwrxsqyz{tuf̀ lUfN3
p|}{~|u�u�{r��|tuf̀ lUfN3
�{�srx��|u�{zq~�q}qu}|u�w�{z|u��{rzq}|tu7UeI37UX\3Z372J93E�;?<93<2/-;90?23\3<94:9B/93G-3<2J93d3:20-B
/021A2G9B3<94:9B/9B3:903<91GD/90-B3B�E?G9B3G-3<9J0->3̂i3U�j>3?B9E2G9B3-43:9E?-/?E-193G-32E/23G-1B?G2G-H372:2
-./-0123-4356731893:09:2;21/-323<=242>3123<903<?1@2>3420<2A893B-CD-1<?2E34F/0?<23G-<0-B<-1/-H3I3<2J93G-K-3B-0
L2J0?<2G93<94342/-0?2E3MNOP3QM9R3N49S->3O-093P2E9;-1T>32<91G?<?912G93-43<2?.23G-3:2:-E89>3<9432:9?93G-3489
:2023L2<?E?/20393/021B:90/-H3UB319042B32:E?<VK-?BW3XYUZ[\]7Ĥ3-3B-DB3<94:E-4-1/9B>3YNI_Ỳ73aa]ba3cM3ddd3-3UefX
feg3adhbi>3UefX3adhb[H3j2021/?234k1?423G-3â 34-B-BH

bdHô [Hbd̂ _bbbaZodYH3eUgeINU3�U
NYM6U

N?4 N?4 ab gn3obb>bbbb gn3oHbbb>bbbb ah_b\_̂bao
abWb[Ŵa

pqrsqtu1-.21B3
vqwrxsqyz{tu1-.21B3
p|}{~|u�u�{r��|tu<2J93G-30-G-37UX\3MNOP3
�{�srx��|u�{zq~�q}qu}|u�w�{z|u��{rzq}|tu7UeI37UX\3Z372J93E�;?<93<2/-;90?23\3<94:9B/93G-3<2J93d3:20-B
/021A2G9B3<94:9B/9B3:903<91GD/90-B3B�E?G9B3G-3<9J0->3̂i3U�j>3?B9E2G9B3-43:9E?-/?E-193G-32E/23G-1B?G2G-H372:2
-./-0123-4356731893:09:2;21/-323<=242>3123<903<?1@2>3420<2A893B-CD-1<?2E34F/0?<23G-<0-B<-1/-H3I3<2J93G-K-3B-0
L2J0?<2G93<94342/-0?2E3MNOP3QM9R3N49S->3O-093P2E9;-1T>32<91G?<?912G93-43<2?.23G-3:2:-E89>3<9432:9?93G-3489
:2023L2<?E?/20393/021B:90/-H3UB319042B32:E?<VK-?BW3XYUZ[\]Z7Ĥ3-3B-DB3<94:E-4-1/9B>3YNI_Ỳ73aa]ba3cM3ddd3-3UefX
feg3adhbi>3UefX3adhb[H3j2021/?234k1?423G-3â 34-B-BH

aaHbooH[]]_bbbaZbhNIMUgYN
X̀ M̀Yf�IgmUXY7U
MX�U

N?4 N?4 ab gn3aHbbb>bbbbgn3abHbbb>bbbbao_b\_̂bao
aiWadWa]

pqrsqtumUlYX̀ M̀7Im3
vqwrxsqyz{tumUlYX̀ M̀7Im3
p|}{~|u�u�{r��|tumUlYX̀ M̀7Im3
�{�srx��|u�{zq~�q}qu}|u�w�{z|u��{rzq}|tu7UeI37UX\3Z372J93E�;?<93<2/-;90?23\3<94:9B/93G-3<2J93d3:20-B
/021A2G9B3<94:9B/9B3:903<91GD/90-B3B�E?G9B3G-3<9J0->3̂i3U�j>3?B9E2G9B3-43:9E?-/?E-193G-32E/23G-1B?G2G-H372:2
-./-0123-4356731893:09:2;21/-323<=242>3123<903<?1@2>3420<2A893B-CD-1<?2E34F/0?<23G-<0-B<-1/-H3I3<2J93G-K-3B-0
L2J0?<2G93<94342/-0?2E3MNOP3QM9R3N49S->3O-093P2E9;-1T>32<91G?<?912G93-43<2?.23G-3:2:-E89>3<9432:9?93G-3489
:2023L2<?E?/20393/021B:90/-H3UB319042B32:E?<VK-?BW3XYUZ[\]Z7Ĥ3-3B-DB3<94:E-4-1/9B>3YNI_Ỳ73aa]ba3cM3ddd3-3UefX
feg3adhbi>3UefX3adhb[H3j2021/?234k1?423G-3â 34-B-B

a[Hî oHa[̂ _bbbaZbb M̀YX̀37Im̀ g7YI
3̀Ǹ g6Y7IN3MX�U

N?4 N?4 ab gn3̂Hbbb>bbbbgn3̂bHbbb>bbbbao_b\_̂bao
â ŴdWd]

pqrsqtu7Iff̀ 7X3
vqwrxsqyz{tu7Iff̀ 7X3
p|}{~|u�u�{r��|tu7Iff̀ 7X3
�{�srx��|u�{zq~�q}qu}|u�w�{z|u��{rzq}|tu7UeI37UX\3Z372J93E�;?<93<2/-;90?23\3<94:9B/93G-3<2J93d3:20-B
/021A2G9B3<94:9B/9B3:903<91GD/90-B3B�E?G9B3G-3<9J0->3̂i3U�j>3?B9E2G9B3-43:9E?-/?E-193G-32E/23G-1B?G2G-H372:2
-./-0123-4356731893:09:2;21/-323<=242>3123<903<?1@2>3420<2A893B-CD-1<?2E34F/0?<23G-<0-B<-1/-H3I3<2J93G-K-3B-0
L2J0?<2G93<94342/-0?2E3MNOP3QM9R3N49S->3O-093P2E9;-1T>32<91G?<?912G93-43<2?.23G-3:2:-E89>3<9432:9?93G-3489
:2023L2<?E?/20393/021B:90/-H3UB319042B32:E?<VK-?BW3XYUZ[\]Z7Ĥ3-3B-DB3<94:E-4-1/9B>3YNI_Ỳ73aa]ba3cM3ddd3-3UefX
feg3adhbi>3UefX3adhb[H3j2021/?234k1?423G-3â 34-B-BH

�qys{�uQIJBW3E21<-B3<943�3123L0-1/-3L90243-.<EDkG9B3:-E93:0-;9-?09T

�q~|ru}|u�qys{ �������v �qzq��|rqu�{�x�zr|

gn3̂bHbbb>bbbb a[Hî oHa[̂ _bbbaZbb ao_b\_̂bao3adWbaWadŴoh

gn3abHbbb>bbbb aaHbooH[]]_bbbaZbh ao_b\_̂bao3adWbaWadŴoh
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-./0122232222 241056124572228904 8072:75280/84;28;84;50<

-./=122232222 8<146815>47222896= 8072:75280/84;28;84;50<

-./<166532222 8=1:=216=2722289<2 8072:75280/84;28;84;50<

-./<166532222 841<0218>872228954 8072:75280/84;28;84;50<

-./<166532222 2=120:16=:72228948 8072:75280/84;28;84;50<

-./<166532222 58185=1<627222898> 8072:75280/84;28;84;50<

-./<166532222 881<<=1<06722289=2 8072:75280/84;28;84;50<

-./<166232222 8:1=::1=5=722289:< 8072:75280/84;28;84;50<

-./<164232222 841<0218>872228954 8072:75280/84;24;8:;><2

-./<16>030=22 88120016==7222892< 8072:75280/84;24;>8;><2

-./<1><=30222 2=120:16=:72228948 8072:75280/84;2:;88;68<

-./<1><=3=<22 88120016==7222892< 8072:75280/84;2:;84;=:2

-./<1><=3=>22 8=1:=216=2722289<2 8072:75280/84;2:;58;=:2

-./<1><=3=822 88120016==7222892< 8072:75280/84;2:;>:;:8>

-./<1><=3<>22 8=1:=216=2722289<2 8072:75280/84;2:;45;5<2

-./<1><=3<822 88120016==7222892< 8072:75280/84;2:;6:;<=<

-./<1><=3:622 8=1:=216=2722289<2 8072:75280/84;2<;24;4<>

-./<1><=3:>22 88120016==7222892< 8072:75280/84;2<;8<;55>

-./<1><=36>22 8=1:=216=2722289<2 8072:75280/84;2<;54;402

-./<1><=36222 88120016==7222892< 8072:75280/84;2<;><;:8<

-./<1><=34522 8=1:=216=2722289<2 8072:75280/84;2<;44;<6<

-./<1><:36622 881<<=1<06722289=2 8072:75280/84;2<;66;>2>

-./<1><:36>22 88120016==7222892< 8072:75280/84;2<;6=;08>

-./<1><:34<22 8=1:=216=2722289<2 8072:75280/84;2=;2=;=52

-./<1><53:>22 881<<=1<06722289=2 8072:75280/84;2=;86;>2<

-./<1><53:222 88120016==7222892< 8072:75280/84;2=;8=;08<

-./<1><536522 8=1:=216=2722289<2 8072:75280/84;2=;5=;022

-./<1>:=36622 881<<=1<06722289=2 8072:75280/84;2=;>6;>5>

-./<1>:=36>22 88120016==7222892< 8072:75280/84;2=;>0;4=2

-./<1><832222 841<0218>872228954 8072:75280/84;2=;65;:2<

-./<1>:=34022 8=1:=216=2722289<2 8072:75280/84;2=;6>;<:2

-./<1>::35<22 881<<=1<06722289=2 8072:75280/84;2=;6<;>82

-./<1>::35:22 88120016==7222892< 8072:75280/84;20;22;=5>

-./<1>::38<22 8=1:=216=2722289<2 8072:75280/84;20;84;>82

-./<1>:63=>22 881<<=1<06722289=2 8072:75280/84;20;8<;:<2

-./<1>:63=822 88120016==7222892< 8072:75280/84;20;58;>42

-./=122232222 241056124572228904 8072:75280/84;20;5>;>5<

-./<1>6232222 841<0218>872228954 8072:75280/84;20;>5;522

-./<1>4030422 8=1:=216=2722289<2 8072:75280/84;20;>:;85>

-./<1>4036=22 881<<=1<06722289=2 8072:75280/84;20;>0;68>

-./<1>4036<22 88120016==7222892< 8072:75280/84;20;45;=02

-./<1>4034022 8=1:=216=2722289<2 8072:75280/84;20;6:;842

-./<1>4>30=22 881<<=1<06722289=2 8072:75280/84;82;22;882

-./<1>4>30622 88120016==7222892< 8072:75280/84;82;2>;42<

-./<1>4>3=:22 8=1:=216=2722289<2 8072:75280/84;82;8:;6:>

-./<1>>034<22 881<<=1<06722289=2 8072:75280/84;82;52;802

-./<1>>034422 88120016==7222892< 8072:75280/84;82;54;84>

-./<1>2232222 841<0218>872228954 8072:75280/84;82;>6;06<

-./<150038622 881<<=1<06722289=2 8072:75280/84;82;42;45>

-./<1>>034822 8=1:=216=2722289<2 8072:75280/84;82;42;082

-./<150038422 88120016==7222892< 8072:75280/84;82;44;6:<

-./<150<35822 881<<=1<06722289=2 8072:75280/84;88;22;:<<

-./<150032422 8=1:=216=2722289<2 8072:75280/84;88;28;>4<

-./:1=2632222 841<0218>872228954 8072:75280/84;88;24;662

-./:1<0035>22 881<<=1<06722289=2 8072:75280/84;88;52;=:>

-./<150<38>22 8=1:=216=2722289<2 8072:75280/84;88;5:;5<2

-./<150<38822 88120016==7222892< 8072:75280/84;88;65;=62

-./<150<32=22 8=1:=216=2722289<2 8072:75280/84;88;64;=:<

-./<150<32:22 88120016==7222892< 8072:75280/84;85;8>;:0<

-./<150<32522 8=1:=216=2722289<2 8072:75280/84;85;8:;4>2
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ieg]̂ ĉb]e_̀

0183:87301
0;<3=<5;
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-./.012.31-4356787-5-.1953519.8:10.;:<1=>>17;<.3?@.<AB:;.C2:3.<1-:1279:1D94<EF9488DG1C:01C:39:1C:;H.CC7:;5-:
.01052.3758198I<27C:AJ./.1<.31E:0:8:K5-:19.851L;52.8AM<1C:3-@.<1-./.01<.312.<25-:<1.10:;25-:<17;2.K3580.;2.
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,-./01234567895.:,2/;2-5<4,.,-.:,2=5.=,.3<>,2?@;.,.:,2=5.=,.2,9;2<;6A;=;>.;>.4;2=B,>./;2<,43=;>.=,C,-.>,2.=;
-,>-;./512345<9,6D525<935.-E<3-5.=,.FG.-,>,>H

FFHIJJHKLLMIIIFNIOPQR7STP
AURUTVWQSX7ATY7
RAZ7

P3- P3- FI S[.\II]IIIIS[.\HIII]IIIIFJMÎ MGIFJ
F\_F̀ _FL

abcdbefWTgUSPhR.
ibjckdblmnefWTgUSPhR.
aopnqofrfsnctuoefWTgUSPhR.
vntdckwuofvnmbqxbpbfpofyjznmofy{ncmbpoefYQSZ|Q.}~ATYQ.Zh~RU�.AT~Q.F.NY;2=@;.�:934;.=�:8,�.RYN
h~Y6W3125.-�89E-;=;.KI��JK̂ 6-.QX̀ .FIDg.�XX.KI.QX̀ .FIDg�6Y;<,49;2,>.RYNh~Y.,-.5-15>.5>
,�92,-3=5=,>6A5-5<�;.-E<3-;.=,.K.-,92;>6Z,C,.>,2./;2<,43=;.,-.,-1585�,-.85425=5.3<=3C3=�586Q>.4;<,49;2,>
=,C,-.9,2.=�251383=5=,.:525.:,8;.-,<;>.KII.3<>,2?B,>6Y;<,49;2,>.=;.93:;.�:�>�N:�88�].4;-.4;2:;.4;</,443;<5=;
,-.-59,2358.:80>934;6Z,C,.>,2.�;-;8;�5=;.:,85.7<59,86Q>.4;2=B,>.=,C,-.>,2.9,>95=;>.,.-;<95=;>.3<9,�258-,<9,
,-./01234567895.:,2/;2-5<4,.,-.:,2=5.=,.3<>,2?@;.,.:,2=5.=,.2,9;2<;6A;=;>.;>.4;2=B,>./;2<,43=;>.=,C,-.>,2.=;
-,>-;./512345<9,6D525<935.-E<3-5.=,.FG.-,>,>H

ILHG\KHÔ KMIIIFNFGQhARUA.YQXUSYTQ
ZU.X7AUST7TP
UTSURT

P3- P3- FI S[.KII]IIIIS[.KHIII]IIIIFJMÎ MGIFJ
IL_KF_K̀

abcdbefW31,2>�8.
ibjckdblmnefW31,2>�8.
aopnqofrfsnctuoefYQSZ|Q.}~ATYQ.Zh~RU�.AT~Q.F.
vntdckwuofvnmbqxbpbfpofyjznmofy{ncmbpoefYQSZ|Q.}~ATYQ.Zh~RU�.AT~Q.F.Y;2=@;.�:934;.=�:8,�.RYh~Y6W3125
-�89E-;=;.KI�-.QX̀ .FIDg.�XX.KI.QX̀ .FIDg�6Y;<,49;2,>.RYNh~Y.,-.5-15>.5>.,�92,-3=5=,>6A5-5<�;
-E<3-;.=,.K.-,92;>6Z,C,.>,2./;2<,43=;.,-.,-1585�,-.85425=5.3<=3C3=�586Q>.4;<,49;2,>.=,C,-.9,2.=�251383=5=,
:525.:,8;.-,<;>.KII.3<>,2?B,>6Y;<,49;2,>.=;.93:;.�:�>�N:�88�].4;-.4;2:;.4;</,443;<5=;.,-.-59,2358
:80>934;6Z,C,.>,2.�;-;8;�5=;.:,85.7<59,86Q>.4;2=B,>.=,C,-.>,2.9,>95=;>.,.-;<95=;>.3<9,�258-,<9,.,-
/01234567895.:,2/;2-5<4,.,-.:,2=5.=,.3<>,2?@;.,.:,2=5.=,.2,9;2<;6A;=;>.;>.4;2=B,>./;2<,43=;>.=,C,-.>,2.=;
-,>-;./512345<9,6D525<935.-E<3-5.=,.FG.-,>,>H

�bldntf�Q1>_.85<4,>.4;-.�.<5./2,<9,./;25-.,�48�E=;>.:,8;.:2,�;,32;�

sbqocfpof�bldn ����r��i vbmbr�ocbf�n�ktmco

S[.KHIII]IIII ILHG\KHÔ KMIIIFNFG FJMÎ MGIFJ.F̀ _IF_F̀ _GJO

S[.\HIII]IIII F\H\̀ KĤ\\MIIIFNL\ FJMÎ MGIFJ.F̀ _IF_F̀ _GJO

S[.\HIII]IIII FFHIJJHKLLMIIIFNIO FJMÎ MGIFJ.F̀ _IF_F̀ _GJO

S[.FHKKL]OIII GFHFGLHOKIMIIIFNF\ FJMÎ MGIFJ.F̀ _IF_F̀ _GJO

S[.FHKKL]OIII F̀ HOJIHF\FMIIIFNG̀ FJMÎ MGIFJ.F̀ _IF_F̀ _GJO

S[.FHKKL]OIII FLĤLIHKLIMIIIFNOI FJMÎ MGIFJ.F̀ _IF_F̀ _GJO

S[.FHKKL]OIII FOH̀KFHG\̀ MIIIFNKL FJMÎ MGIFJ.F̀ _IF_F̀ _GJO

S[.FHKKL]IIII F̂ HL̂ ĤLGLMIIIFN̂O FJMÎ MGIFJ.F̀ _IF_F̀ _GJO

S[.FHKKI]IIII IJHÎ Ĥ̀GJMIIIFNK̂ FJMÎ MGIFJ.F̀ _IF_F̀ _GJO

S[.FHKKI]IIII Ì HJGKHÌ GMIIIFNJ̀ FJMÎ MGIFJ.F̀ _IF_F̀ _GJO

S[.FHK̀ I]IIII F̀ HOJIHF\FMIIIFNG̀ FJMÎ MGIFJ.F̀ _Ì _GJ_GJI

S[.FHK\J]JJII FFHIJJHKLLMIIIFNIO FJMÎ MGIFJ.F̀ _IK_GK_III

S[.FHK\I]IIII F̀ HOJIHF\FMIIIFNG̀ FJMÎ MGIFJ.F̀ _IK_\O_L̂ I

S[.FHKGJ]JLII FFHIJJHKLLMIIIFNIO FJMÎ MGIFJ.F̀ _IK_̀K_̀\O

S[.FHKGJ]JOII IJHÎ Ĥ̀GJMIIIFNK̂ FJMÎ MGIFJ.F̀ _Î _FF_KFO

S[.FHKGJ]J̀ II FFHIJJHKLLMIIIFNIO FJMÎ MGIFJ.F̀ _Î _FK_FGO

S[.FHKGJ]LKII FLĤLIHKLIMIIIFNOI FJMÎ MGIFJ.F̀ _Î _GO_̂O\

S[.FHKGJ]L̀ II IJHÎ Ĥ̀GJMIIIFNK̂ FJMÎ MGIFJ.F̀ _Î _\F_KKI

S[.FHKGJ]LGII FFHIJJHKLLMIIIFNIO FJMÎ MGIFJ.F̀ _Î _\̂ _KJO

S[.FHKGJ]Ò II FLĤLIHKLIMIIIFNOI FJMÎ MGIFJ.F̀ _Î _̀L_ILI

S[.FHKGJ]OIII FFHIJJHKLLMIIIFNIO FJMÎ MGIFJ.F̀ _Î _KO_Î O

S[.FHKII]IIII F̀ HOJIHF\FMIIIFNG̀ FJMÎ MGIFJ.F̀ _IO_Ì _JFI

S[.FH̀JJ]J\II FLĤLIHKLIMIIIFNOI FJMÎ MGIFJ.F̀ _IO_IL_K\O

S[.FH̀JJ]JGII FFHIJJHKLLMIIIFNIO FJMÎ MGIFJ.F̀ _IO_FO_GFI

S[.FH̀JJ]L\II FLĤLIHKLIMIIIFNOI FJMÎ MGIFJ.F̀ _IO_GL_̂ \̂

S[.FH̀JJ]OJII FFHIJJHKLLMIIIFNIO FJMÎ MGIFJ.F̀ _IO_\O_̀F\

S[.FH̀JJ]OLII F̂ HL̂ ĤLGLMIIIFN̂O FJMÎ MGIFJ.F̀ _IO_̀G_GGO

S[.FH̀JJ]OFII FLĤLIHKLIMIIIFNOI FJMÎ MGIFJ.F̀ _IO_̀L_LGI

S[.FH̀JJ]OIII FFHIJJHKLLMIIIFNIO FJMÎ MGIFJ.F̀ _IO_KO_LL\

S[.FH̀JJ]̂JII F̂ HL̂ ĤLGLMIIIFN̂O FJMÎ MGIFJ.F̀ _IL_IG_̂FO

S[.FH̀JJ]̂III FLĤLIHKLIMIIIFNOI FJMÎ MGIFJ.F̀ _IL_FG_LK\

S[.FH̀JJ]KJII FFHIJJHKLLMIIIFNIO FJMÎ MGIFJ.F̀ _IL_FL_KG\

S[.FH̀JJ]KLII F̂ HL̂ ĤLGLMIIIFN̂O FJMÎ MGIFJ.F̀ _IL_G\_IKO

S[.FH̀JL]IIII F̀ HOJIHF\FMIIIFNG̀ FJMÎ MGIFJ.F̀ _IL_GL_OJI

S[.FH̀JO]Ĵ II FLĤLIHKLIMIIIFNOI FJMÎ MGIFJ.F̀ _IL_\G_J̀ O

S[.FH̀JO]J̀ II FFHIJJHKLLMIIIFNIO FJMÎ MGIFJ.F̀ _IL_\J_FGI

S[.FH̀JO]J\II F̂ HL̂ ĤLGLMIIIFN̂O FJMÎ MGIFJ.F̀ _IL_̀\_F\O
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,-./012345266 /5075608569666/:36 /29679;6/2./1<65<8=<2==

,-./012345166 //062208559666/:63 /29679;6/2./1<65<82</;6

,-./012345=66 /7057705;59666/:73 /29679;6/2./1<62<6=<;7=

,-./012343=66 /5075608569666/:36 /29679;6/2./1<62</1<=83

,-./0=6646666 //062208559666/:63 /29679;6/2./1<62</2<1==

,-./0;2242266 /7057705;59666/:73 /29679;6/2./1<62<;=<1;6

,-./0;2243566 /3018/0;=19666/:85 /29679;6/2./1<62<=5<173

,-./0;2243166 //062208559666/:63 /29679;6/2./1<62<1/<783

,-./0;2243=66 /7057705;59666/:73 /29679;6/2./1<62<11<263

,-./0;6646666 /103260/=/9666/:;1 /29679;6/2./1<62<86<136

,-./0/2243266 /3018/0;=19666/:85 /29679;6/2./1<62<85<8/3

,-./0/2243766 //062208559666/:63 /29679;6/2./1</6<6;</;3

,-./0/2646666 6102;8061;9666/:21 /29679;6/2./1</6<68<;56

,-./0/2243866 /7057705;59666/:73 /29679;6/2./1</6<68<=33

,-./0/5243266 /3018/0;=19666/:85 /29679;6/2./1</6</5<87=

,-./0/5243366 //062208559666/:63 /29679;6/2./1</6<;;<73=

,-./0/5243766 /7057705;59666/:73 /29679;6/2./1</6<;8<5=6

,-./0/5248866 /3018/0;=19666/:85 /29679;6/2./1</6<=5<823

,-./0/5248=66 //062208559666/:63 /29679;6/2./1</6<1=</26

,-./0/5248;66 /7057705;59666/:73 /29679;6/2./1</6<17<;5=

,-./0/6646666 /103260/=/9666/:;1 /29679;6/2./1</6<88<13=

,-./062243266 /3018/0;=19666/:85 /29679;6/2./1</6<85<5=6

,-./062243566 //062208559666/:63 /29679;6/2./1<//<6=<7/=

,-./062243366 /7057705;59666/:73 /29679;6/2./1<//<67<38=

,-./062248766 /3018/0;=19666/:85 /29679;6/2./1<//</5<5==

,-./062248;66 //062208559666/:63 /29679;6/2./1<//<;1<7=6

,-./062248/66 /7057705;59666/:73 /29679;6/2./1<//<;3<336

,-./06224=666 /3018/0;=19666/:85 /29679;6/2./1<//<=5<573

,-./06224;266 //062208559666/:63 /29679;6/2./1<//<18</66

,-./06224;566 /7057705;59666/:73 /29679;6/2./1<//<15<1=6

,-./062246366 /3018/0;=19666/:85 /29679;6/2./1<//<85<226

,-./062246166 //062208559666/:63 /29679;6/2./1</;<68<816

,-./062246=66 /7057705;59666/:73 /29679;6/2./1</;<65<586

,-./062545;66 /3018/0;=19666/:85 /29679;6/2./1</;</2<;26

,-./062545666 //062208559666/:63 /29679;6/2./1</;<;7</86

,-./062543266 /7057705;59666/:73 /29679;6/2./1</;<;2<;76

,-./062548566 /3018/0;=19666/:85 /29679;6/2./1</;<=2<166

,-./062548366 /7057705;59666/:73 /29679;6/2./1</;<12<;76

,-./06254=766 /3018/0;=19666/:85 /29679;6/2./1</;<82<7=3

,-./066646666 /103260/=/9666/:;1 /29679;6/2./1</=<6=<1==

,-.22242266 /7057705;59666/:73 /29679;6/2./1</=<62<=53

,-.22243566 /3018/0;=19666/:85 /29679;6/2./1</=</2<3=6

,-.22243366 /7057705;59666/:73 /29679;6/2./1</=<;2<3=6

,-.22646666 /103260/=/9666/:;1 /29679;6/2./1</=<==<5/6

,-.25243266 /3018/0;=19666/:85 /29679;6/2./1</=<=2<516

,-.25243566 /7057705;59666/:73 /29679;6/2./1</=<12<526

,-.25248366 /3018/0;=19666/:85 /29679;6/2./1</1<66<6=6

,-.28646666 /103260/=/9666/:;1 /29679;6/2./1</1<65<;56

,-.21242266 /7057705;59666/:73 /29679;6/2./1</1<//<=76

,-.21243566 /3018/0;=19666/:85 /29679;6/2./1</1<;6<1;=

,-.21243=66 62067701;29666/:87 /29679;6/2./1</1<;=<813

,-./062543266 /=0=1807==9666/:5= /29679;6/2./1</1<;=<7;3

,-.21243366 650;=803789666/:/; /29679;6/2./1</1<;1<;23

,-.21243;66 /7057705;59666/:73 /29679;6/2./1</1<=/<726

,-.21248/66 /3018/0;=19666/:85 /29679;6/2./1</1<16<7;3

,-.21241766 62067701;29666/:87 /29679;6/2./1</1<11<6==

,-.21248666 650;=803789666/:/; /29679;6/2./1</1<11<1;=

,-.21241866 /7057705;59666/:73 /29679;6/2./1</1<8/<5=6

,-.2124;166 /3018/0;=19666/:85 /29679;6/2./1</8<66<2;3

,-.26646666 /103260/=/9666/:;1 /29679;6/2./1</8<61<733
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,-./0/12/33 3/4355406/73332895 2/7357632/.20:29:30:;;3

,-.;//1//33 254;554;6;7333285< 2/7357632/.20:29:26:=2<

,-./0/16=33 3;46=94<5973332826 2/7357632/.20:29:25:/23

,-.;//1<;33 2<409246=07333289; 2/7357632/.20:29:62:0/3

,-.;//1<=33 3/4355406/73332895 2/7357632/.20:29:60:/9<

,-.;9=13333 204</342=273332860 2/7357632/.20:29:6;:;;3

,-.;961//33 254;554;6;7333285< 2/7357632/.20:29:=6:93<

,-.;961/;33 3;46=94<5973332826 2/7357632/.20:29:=<:363

,-.;961<<33 2<409246=07333289; 2/7357632/.20:29:02:55=

,-.;961<633 3/4355406/73332895 2/7357632/.20:29:00:/<=

,-.;961<233 254;554;6;7333285< 2/7357632/.20:29:96:/0=

,-.;961<333 3;46=94<5973332826 2/7357632/.20:29:9<:36=

,-.;9610/33 2<409246=07333289; 2/7357632/.20:25:36:053

,-.;9610033 3/4355406/73332895 2/7357632/.20:25:39:/53

,-.;9610=33 254;554;6;7333285< 2/7357632/.20:25:2=:==<

,-.;9610633 3;46=94<5973332826 2/7357632/.20:25:2<:9;<

,-.;9616233 2<409246=07333289; 2/7357632/.20:25:66:903

,-.;9612533 3/4355406/73332895 2/7357632/.20:25:65:2;3

,-.;9612933 254;554;6;7333285< 2/7357632/.20:25:==:=9=

,-.;9612033 3;46=94<5973332826 2/7357632/.20:25:=;:2;3

,-.;921/=33 2<409246=07333289; 2/7357632/.20:25:06:9;<

,-.;921;;33 3/4355406/73332895 2/7357632/.20:25:05:923

,-.;921;<33 254;554;6;7333285< 2/7357632/.20:25:9=:02<

,-.;921;533 3;46=94<5973332826 2/7357632/.20:25:9;:/==

,-.;9215933 2<409246=07333289; 2/7357632/.20:2<:3=:0;3

,-.;9215333 3/4355406/73332895 2/7357632/.20:2<:35:953

,-.;9219/33 254;554;6;7333285< 2/7357632/.20:2<:2=:<0<

,-.;9219;33 3;46=94<5973332826 2/7357632/.20:2<:2/:;;<

,-.;921=<33 2<409246=07333289; 2/7357632/.20:2<:6=:;23

,-.;921=633 3/4355406/73332895 2/7357632/.20:2<:6<:=;<

,-.;921=233 254;554;6;7333285< 2/7357632/.20:2<:==:/5<

,-.;921=333 3;46=94<5973332826 2/7357632/.20:2<:=/:/;=

,-.;9213/33 2<409246=07333289; 2/7357632/.20:2<:00:=/3

,-.;9213033 3/4355406/73332895 2/7357632/.20:2<:0<:0=<

,-.;9213=33 254;554;6;7333285< 2/7357632/.20:2<:90:=<=

,-.;9213633 3;46=94<5973332826 2/7357632/.20:2;:33:;53

,-.;931;233 2<409246=07333289; 2/7357632/.20:2;:30:<93

,-.;931<533 3/4355406/73332895 2/7357632/.20:2;:3<:<93

,-.;931<933 254;554;6;7333285< 2/7357632/.20:2;:20:<5<

,-.;931<033 3;46=94<5973332826 2/7357632/.20:2;:62:<3=

,-.;9319=33 2<409246=07333289; 2/7357632/.20:2;:69:3;3

,-.;9310;33 3/4355406/73332895 2/7357632/.20:2;:6;:06=

,-.;9310<33 254;554;6;7333285< 2/7357632/.20:2;:=0:/6=

,-.;9310533 3;46=94<5973332826 2/7357632/.20:2;:02:;/=

,-.;9316933 2<409246=07333289; 2/7357632/.20:2;:09:3;3

>?@ABCDEFBGAHIJKBEALBALBEBGMIFBANOPOQQAMIRIA@ADFBG

OSBJF@EAL@ATFBG

OSBJF@ UIFI VWEBRSIXYBE

Z[\]̂_
2/7357632/
20:3=:6/

`̂\a.b[\]̂_4

àcdedfcb.g\
hdf\]]ba\d̂_

2/7357632/
20:30:63

ib̂cgb.cacd\d̂\4.jb̂b7k_]b.cacdedfcb:.2/7357632/.20:20:634

hdf\]]bg_
2/7357632/
20:2;:0<

`̂\a.\df\]]bg_

Z[\]̂l]b.g_.m]bn_.g\
o_dp_fbqr_.8.Zd\s_

2/7357632/
20:06:02

o_dp_fbg_.mb]b.\dpc_.g\.bd\s_._.t_]d\f\g_].u,.ovwh,òv.h̀,hx̀1.oyz{7oz|:
2<409246=07333289;4

hdf\]]ba\d̂_.g_
m]bn_.g\.o_dp_fbqr_
8.Zd\s_

2/7357632/
29:=6:35

hdf\]]bg_._.m]bn_.g\.o_dp_fbqr_.g\.Zd\s_.m\}_.t_]d\f\g_].u,.ovwh,òv.h̀,hx̀1
oyz{7oz|:.2<409246=07333289;4

Zf\ĉ\
2/7357632/
25:33:9;

Zf\ĉ\.cdgcpcglb}.gb.m]_m_~̂b4.|_]d\f\g_]:.u,.ovwh,òv.h̀,hx̀1.oyz{7oz|:
2<409246=07333289;1.m\}_.a\}k_].}bdf\.g\.,-.;9316933.\.f_a.pb}_].d\�_fcbg_.b.,-
;93163334.w_̂cp_:.pb}_].b�l~̂bg_
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,-./0/1-23 4567869745
48:79:;;

,-./0/1-<=3>?@>ABCD3>2?>DB3D3E1-EF>G3BH?I?23B:>JK>LMNOKLPM>OPKOQP>R>LSTU6LTG:
4VFW;4F9XW67774R;Y

Z[\]̂_̀ab̂c]̀db̂def̂ a]ĝ ]ĥijha\]klhl]\]̀b̂c

>
mb̂cn]o]p]qrsmtuvqZwx]yq]zxvsZmzuzux]xtwmzx
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v\ĝ �\]�]�̂ ha[\n]GP�K�LON>
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[�;v�v�p}pppp p��rfo�p�fjpppvgr� vrjpsjfpvr;v��pv�v��fr�

[�;v�vop}pppp pr�pss��frjpppvgos vrjpsjfpvr;v��pv�v��fr�

[�;v�v�p}pppp v���rp�vuvjpppvgf� vrjpsjfpvr;v��p���u��pp

[�;v�vur}rspp vv�prr�o��jpppvgp� vrjpsjfpvr;v��po�uo��sp

[�;v�vur}ropp pr�pss��frjpppvgos vrjpsjfpvr;v��ps�fs�opu
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,-./0/1232455 //052206778555/95: /285;845/2./<=5;=42=2<5

,-./0/1237255 /70;7506758555/9:5 /285;845/2./<=5;=<7=2<5

,-./0/1237<55 //052206778555/95: /285;845/2./<=5;=64=6;:

,-./0/123:;55 /70;7506758555/9:5 /285;845/2./<=5:=52=571

,-./0/123:655 //052206778555/95: /285;845/2./<=5:=/4=2/5

,-./0/123;;55 /70;7506758555/9:5 /285;845/2./<=5:=42=4/5

,-./0/123;155 //052206778555/95: /285;845/2./<=5:=11=/<:

,-./0/1236<55 /70;7506758555/9:5 /285;845/2./<=5:=<2=171

,-./0/1236455 //052206778555/95: /285;845/2./<=5:=61=6:5

,-./0/1236/55 /;07;;07478555/9;: /285;845/2./<=5:=6;=:/5

,-./0/123<:55 /70;7506758555/9:5 /285;845/2./<=57=/4=255

,-./0/123<155 //052206778555/95: /285;845/2./<=57=/;=6/5

,-./0/123<;55 /;07;;07478555/9;: /285;845/2./<=57=/:=/;:

,-./0/1231<55 /70;7506758555/9:5 /285;845/2./<=57=14=255

,-./0/1234255 //052206778555/95: /285;845/2./<=57=1;=;45

,-./0/1231155 /;07;;07478555/9;: /285;845/2./<=57=1:=<55

,-./0/1234<55 /70;7506758555/9:5 /285;845/2./<=57=61=54:

,-./0/1234155 /101<60;118555/971 /285;845/2./<=57=6;=/;:

,-./0/1234155 5205;;0<428555/96; /285;845/2./<=57=6;=/71

,-./0/1234155 /;07;;07478555/9;: /285;845/2./<=57=6:=:/1

,-./0/1234555 //052206778555/95: /285;845/2./<=57=62=7:5

,-./0/123/455 /70;7506758555/9:5 /285;845/2./<=52=/;=/61

,-./0/123/255 /101<60;118555/971 /285;845/2./<=52=/;=<51

,-./0/123/655 5205;;0<428555/96; /285;845/2./<=52=/;=:15

,-./0/123//55 /;07;;07478555/9;: /285;845/2./<=52=/2=;5:

,-./055535555 //052206778555/95: /285;845/2./<=52=44=245

,-.22232255 /101<60;118555/971 /285;845/2./<=52=1;=<45

,-.22232<55 5205;;0<428555/96; /285;845/2./<=52=12=:11

,-.22232755 /;07;;07478555/9;: /285;845/2./<=52=12=:;1

,-.22232;55 /70;7506758555/9:5 /285;845/2./<=52=<4=/6:

,-.22237255 //052206778555/95: /285;845/2./<=52=<4=21:

,-./05;535555 5<024605<48555/92< /285;845/2./<=52=6:=5<:

,-.22237755 /101<60;118555/971 /285;845/2./<=52=6:=521

,-.22237:55 /;07;;07478555/9;: /285;845/2./<=/5=55=465

,-.22237455 5205;;0<428555/96; /285;845/2./<=/5=51=1/1

,-.2223:255 /70;7506758555/9:5 /285;845/2./<=/5=5;=1<1

,-.2223:655 //052206778555/95: /285;845/2./<=/5=/5=555

,-.2223:755 /:0<6/041<8555/967 /285;845/2./<=/5=//=5<:

,-.2223:<55 /101<60;118555/971 /285;845/2./<=/5=/:=6;1

,-.2223:155 /;07;;07478555/9;: /285;845/2./<=/5=45=;25

,-.2223;755 5205;;0<428555/96; /285;845/2./<=/5=41=261

,-.2223;655 /70;7506758555/9:5 /285;845/2./<=/5=15=675

,-.2223;<55 /:0<6/041<8555/967 /285;845/2./<=/5=11=;/5

,-.2223;455 //052206778555/95: /285;845/2./<=/5=1:=115

,-.2223;155 /101<60;118555/971 /285;845/2./<=/5=17=4:5

,-.2223;/55 /;07;;07478555/9;: /285;845/2./<=/5=<5=7<:

,-.22236;55 5205;;0<428555/96; /285;845/2./<=/5=<<=/;5

,-.22236455 /70;7506758555/9:5 /285;845/2./<=/5=65=::5

,-.2223<255 /:0<6/041<8555/967 /285;845/2./<=/5=61=:71

,-.2223<;55 //052206778555/95: /285;845/2./<=/5=6:=26:

,-.2223<755 /101<60;118555/971 /285;845/2./<=/5=67=4:5

,-.2223<655 /;07;;07478555/9;: /285;845/2./<=//=5/=461

,-.2223<555 5205;;0<428555/96; /285;845/2./<=//=5<=<:1

,-.22231555 /70;7506758555/9:5 /285;845/2./<=//=/5=72:

,-.22234:55 /:0<6/041<8555/967 /285;845/2./<=//=/1=24:

,-.26535555 /<0:250/1/8555/94< /285;845/2./<=//=/7=4<5

,-.22234155 //052206778555/95: /285;845/2./<=//=/7=4:5

,-.22234;55 /101<60;118555/971 /285;845/2./<=//=/7=225

,-.2<232255 /;07;;07478555/9;: /285;845/2./<=//=4/=1;1

,-.2<232<55 5205;;0<428555/96; /285;845/2./<=//=4<=:<5
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-./00012344 2356345734844429:4 208468;420/2<=22=>4=064

-./0<010244 2:5<725;><84442973 208468;420/2<=22=>>=004

-./0<013344 22540057338444294: 208468;420/2<=22=>3=334

-./00012:44 2>5><756>>8444293> 208468;420/2<=22=>0=6<:

-./0<013:44 26536653;38444296: 208468;420/2<=22=<;=234

-./0<013;44 4054665<;084442976 208468;420/2<=22=<7=>4>

-./00014044 2356345734844429:4 208468;420/2<=22=72=6>>

-./0<01:044 2:5<725;><84442973 208468;420/2<=22=7<=<>4

-./0<01::44 22540057338444294: 208468;420/2<=22=70=74:

-./00014344 2>5><756>>8444293> 208468;420/2<=22=70=33>

-./0<01:644 26536653;38444296: 208468;420/2<=2;=4;=3;4

-./0<01:244 4054665<;084442976 208468;420/2<=2;=47=0::

-./0>414444 2<5:0452>2844429;< 208468;420/2<=2;=24=77:

-./00310044 2356345734844429:4 208468;420/2<=2;=22=6>>

-./0;010:44 2:5<725;><84442973 208468;420/2<=2;=2<=:64

-./0;010;44 22540057338444294: 208468;420/2<=2;=;4=4<4

-./00310344 2>5><756>>8444293> 208468;420/2<=2;=;4=2;4

-./0;010244 26536653;38444296: 208468;420/2<=2;=;>=>4:

-./0;013644 4054665<;084442976 208468;420/2<=2;=;6=<>4

-./00310444 2356345734844429:4 208468;420/2<=2;=>2=:64

-./0;013>44 2:5<725;><84442973 208468;420/2<=2;=>7=<44

-./00313044 2>5><756>>8444293> 208468;420/2<=2;=<4=<6>

-./0;013;44 26536653;38444296: 208468;420/2<=2;=<>=:2>

-./0;013244 435;>75:678444292; 208468;420/2<=2;=<6=:04

-./0;01:644 4054665<;084442976 208468;420/2<=2;=<0=3;>

-./00313244 2356345734844429:4 208468;420/2<=2;=7;=404

-./0;01:>44 2:5<725;><84442973 208468;420/2<=2;=77=<0:

-./00313444 2>5><756>>8444293> 208468;420/2<=2>=44=02:

-./0;01:;44 26536653;38444296: 208468;420/2<=2>=4>=3<4

-./0;01:244 435;>75:678444292; 208468;420/2<=2>=43=4:>

-./0;016644 4054665<;084442976 208468;420/2<=2>=22=;<:

-./0031:744 2356345734844429:4 208468;420/2<=2>=2>=33:

-./0;016>44 2:5<725;><84442973 208468;420/2<=2>=27=64:

-./0031:<44 2>5><756>>8444293> 208468;420/2<=2>=;4=06:

-./0;016;44 26536653;38444296: 208468;420/2<=2>=;>=04>

-./0;016244 435;>75:678444292; 208468;420/2<=2>=;3=404

-./0;017644 4054665<;084442976 208468;420/2<=2>=>2=7::

-./00316044 2356345734844429:4 208468;420/2<=2>=><=27>

-./0;017>44 2:5<725;><84442973 208468;420/2<=2>=>7=3<4

-./00316344 2>5><756>>8444293> 208468;420/2<=2>=<2=;74

-./04414444 2<5:0452>2844429;< 208468;420/2<=2>=<>=744

-./0;017;44 26536653;38444296: 208468;420/2<=2>=<<=42>

-./30010044 435;>75:678444292; 208468;420/2<=2>=72=42>

-./30010<44 4054665<;084442976 208468;420/2<=2>=7<=;74

-./30010244 2:5<725;><84442973 208468;420/2<=2>=7:=7>4

-./00317044 2356345734844429:4 208468;420/2<=2>=73=:;4

-./00317344 2>5><756>>8444293> 208468;420/2<=2<=42=63:

-./30010444 26536653;38444296: 208468;420/2<=2<=4<=>;:

-./30013044 435;>75:678444292; 208468;420/2<=2<=22=>2>

-./30013<44 4054665<;084442976 208468;420/2<=2<=2<=>04

-./30013244 2:5<725;><84442973 208468;420/2<=2<=2:=3<>

-./00317244 2356345734844429:4 208468;420/2<=2<=20=224

-./00317444 2>5><756>>8444293> 208468;420/2<=2<=;;=>64

-./34414444 2<5:0452>2844429;< 208468;420/2<=2<=;>=76>

-./30013444 26536653;38444296: 208468;420/2<=2<=;<=:3>

-./:0010044 435;>75:678444292; 208468;420/2<=2<=>2=:>:

-./:0010<44 4054665<;084442976 208468;420/2<=2<=><=:3>

-./:0010244 2:5<725;><84442973 208468;420/2<=2<=>3=>44

-./:0010444 26536653;38444296: 208468;420/2<=2<=<<=3>4

-./0031<744 2356345734844429:4 208468;420/2<=2<=<7=40:
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-./00123344 5676387966:4445;16 50:49:<450/53=53=31=334

-./>0021044 417<687>98:4445;5< 50:49:<450/53=53=8<=4<4

-./>0021344 40749973<0:4445;89 50:49:<450/53=53=88=<86

-./>0021544 5>73857<63:4445;81 50:49:<450/53=53=81=606

-./>0021444 59719971<1:4445;9> 50:49:<450/53=58=43=114

-./00126>44 5179147814:4445;>4 50:49:<450/53=58=48=3<>

-./00126944 5676387966:4445;16 50:49:<450/53=58=41=164

-./>4424444 537>047565:4445;<3 50:49:<450/53=58=58=<<6

-./>002>844 40749973<0:4445;89 50:49:<450/53=58=58=15>

-./90020>44 5>73857<63:4445;81 50:49:<450/53=58=51=9>>

-./90020044 417<687>98:4445;5< 50:49:<450/53=58=<<=004

-./90020944 59719971<1:4445;9> 50:49:<450/53=58=<3=054

-./0012<044 5179147814:4445;>4 50:49:<450/53=58=<8=196

-./0012<144 5676387966:4445;16 50:49:<450/53=58=<0=594

-./90020544 40749973<0:4445;89 50:49:<450/53=58=68=196

-./90021144 5>73857<63:4445;81 50:49:<450/53=58=60=3>6

-./90021>44 417<687>98:4445;5< 50:49:<450/53=58=36=816

-./0012<544 5179147814:4445;>4 50:49:<450/53=58=38=0<>

-./90021944 59719971<1:4445;9> 50:49:<450/53=58=39=146

-./0012<444 5676387966:4445;16 50:49:<450/53=58=30=816

-./95924444 537>047565:4445;<3 50:49:<450/53=58=88=69>

-./95820844 40749973<0:4445;89 50:49:<450/53=58=81=146

-./95820<44 5>73857<63:4445;81 50:49:<450/53=59=4<=914

-./95820344 417<687>98:4445;5< 50:49:<450/53=59=46=><>

-./00125<44 5179147814:4445;>4 50:49:<450/53=59=49=4>4

-./95820544 59719971<1:4445;9> 50:49:<450/53=59=4>=41>

-./00125544 5676387966:4445;16 50:49:<450/53=59=54=4>4

-./95821944 40749973<0:4445;89 50:49:<450/53=59=51=0>>

-./95821644 5>73857<63:4445;81 50:49:<450/53=59=<<=>>6

-./95821844 417<687>98:4445;5< 50:49:<450/53=59=<3=344

-./00124<44 5179147814:4445;>4 50:49:<450/53=59=<9=<<>

-./95821<44 59719971<1:4445;9> 50:49:<450/53=59=<>=364

-./00124544 5676387966:4445;16 50:49:<450/53=59=64=64>

-./9582>>44 40749973<0:4445;89 50:49:<450/53=59=60=514

-./9582>344 5>73857<63:4445;81 50:49:<450/53=59=3<=064

-./9582>944 417<687>98:4445;5< 50:49:<450/53=59=33=05>

-./00>20544 5179147814:4445;>4 50:49:<450/53=59=3>=50>

-./9582>644 59719971<1:4445;9> 50:49:<450/53=59=3>=186

-./00>20444 5676387966:4445;16 50:49:<450/53=59=84=344

-./95829144 40749973<0:4445;89 50:49:<450/53=59=80=366

-./95829844 5>73857<63:4445;81 50:49:<450/53=5>=46=<64

-./95829344 417<687>98:4445;5< 50:49:<450/53=5>=49=<>>

-./00>21344 5179147814:4445;>4 50:49:<450/53=5>=4>=096

-./95829644 59719971<1:4445;9> 50:49:<450/53=5>=40=894

-./00>21644 5676387966:4445;16 50:49:<450/53=5>=54=>06

-./95828144 40749973<0:4445;89 50:49:<450/53=5>=50=8<>

-./95828844 5>73857<63:4445;81 50:49:<450/53=5>=<6=<96

-./95828344 417<687>98:4445;5< 50:49:<450/53=5>=<9=134

-./95828644 59719971<1:4445;9> 50:49:<450/53=5>=64=<14

-./00>2>944 5179147814:4445;>4 50:49:<450/53=5>=6<=0<4

-./00>2>844 5676387966:4445;16 50:49:<450/53=5>=68=6>6

-./95823144 40749973<0:4445;89 50:49:<450/53=5>=60=8>>

-./95823844 5>73857<63:4445;81 50:49:<450/53=5>=36=934

-./95823344 417<687>98:4445;5< 50:49:<450/53=5>=3>=68>

-./95823644 59719971<1:4445;9> 50:49:<450/53=5>=84=68>

-./00>29944 5179147814:4445;>4 50:49:<450/53=5>=8<=09>

-./00>29844 5676387966:4445;16 50:49:<450/53=5>=88=316

-./95826144 40749973<0:4445;89 50:49:<450/53=5>=80=8>>

-./95826844 5>73857<63:4445;81 50:49:<450/53=51=46=136

-./95826344 417<687>98:4445;5< 50:49:<450/53=51=4>=04>
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-./01234455 106700678795551:0; 1<9509851</1=>17>11>48;

-./<<;32055 176075627595551:;5 1<9509851</1=>17>14>414

-./<<;32255 1464=2604495551:74 1<9509851</1=>17>10>825

-./01238755 5<65006=8<95551:20 1<9509851</1=>17>1<>07;

-./01238255 1;6=21684=95551:27 1<9509851</1=>17>8=>844

-./01238=55 5768426;0295551:18 1<9509851</1=>17>87>555

-./01238455 106700678795551:0; 1<9509851</1=>17>41>4;;

-./<<;3=;55 176075627595551:;5 1<9509851</1=>17>44>=7;

-./<<;3=055 1464=2604495551:74 1<9509851</1=>17>40>==5

-./01231755 5<65006=8<95551:20 1<9509851</1=>17>4<>;4;

-./01231255 1;6=21684=95551:27 1<9509851</1=>17>==>825

-./01231=55 5768426;0295551:18 1<9509851</1=>17>=7>5<;

-./01231455 106700678795551:0; 1<9509851</1=>17>21>21;

-./<<;3=555 176075627595551:;5 1<9509851</1=>17>2=>;24

-./<<;34<55 1464=2604495551:74 1<9509851</1=>17>2;>405

-./01235755 5<65006=8<95551:20 1<9509851</1=>1<>55>554

-./01235255 1;6=21684=95551:27 1<9509851</1=>1<>5=>4;;

-./01235=55 5768426;0295551:18 1<9509851</1=>1<>5<>5<;

-./01235455 106700678795551:0; 1<9509851</1=>1<>18>==5

-./<<;34=55 176075627595551:;5 1<9509851</1=>1<>1=><=5

-./<<;34455 1464=2604495551:74 1<9509851</1=>1<>1;>254

-./01=3<755 5<65006=8<95551:20 1<9509851</1=>1<>85>4<4

-./01=3<255 1;6=21684=95551:27 1<9509851</1=>1<>8=>2<;

-./01=3<=55 5768426;0295551:18 1<9509851</1=>1<>45>105

-./01=3<455 106700678795551:0; 1<9509851</1=>1<>44>87;

-./<<;38<55 176075627595551:;5 1<9509851</1=>1<>42>50;

-./<<;38755 1464=2604495551:74 1<9509851</1=>1<>47>=<5

-./01=37755 5<65006=8<95551:20 1<9509851</1=>1<>=5>7<;

-./01=37255 1;6=21684=95551:27 1<9509851</1=>1<>==>0=;

-./01=37=55 5768426;0295551:18 1<9509851</1=>1<>25>884

-./01=37455 106700678795551:0; 1<9509851</1=>1<>24>=8;

-./<<;38=55 176075627595551:;5 1<9509851</1=>1<>22>175

-./01=3;755 5<65006=8<95551:20 1<9509851</1=>85>51>145

-./01=3;255 1;6=21684=95551:27 1<9509851</1=>85>5=>004

-./01=3;=55 5768426;0295551:18 1<9509851</1=>85>18><05

-./01=3;=55 106700678795551:0; 1<9509851</1=>85>14>725

-./<<;38455 1464=2604495551:74 1<9509851</1=>85>12>=;;

-./<<;31=55 176075627595551:;5 1<9509851</1=>85>17>=;;

-./01=30<55 5<65006=8<95551:20 1<9509851</1=>85>81>8;4

-./01=30055 1;6=21684=95551:27 1<9509851</1=>85>8=>075

-./01=30255 5768426;0295551:18 1<9509851</1=>85>44>8=4
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,-.02;10733 3/530056;/83332970 2/8308;32/.26<;/<37</6=

,-.//716233 2:50:357:3833329=3 2/8308;32/.26<;/<2;<3:=
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bfcg\d̂b�.gb.\�̂bqr_.g\.̂]b[b�k_�i__̂.g\.m]_̂\qr_.d_.a\�a_.̂babdk_.g_�.f_d\f̂_]\�.,~9201.db�.glb�
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,-./01.23/4356.-/.36.73.839.:.83-4;0<8<1.83:<=49148>?4:4380,.-15-358365-5614-@81<6583ABCDEBC3FGH3IJK3,5-53ICAJ
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<9/4,49/49143/43,-.:5836.7.3.3EA[J>?4:4314-3\Y..1\39537487536.-3/.365Y.23<9]415/.3439.37487.3/<7498<.95R
/.3,R0=3̂_̀aF236.73.3.Y]41<:.3/434:<15-3P5/<=539.365Y.34737.:<7491.83/436.94bQ.343;0434:<15-353/486.94bQ.
56</4915R3/534815VQ.3/431-5Y5Rc.>d..13/43,-.14VQ.39.37487.315759c.3/.836.9461.-483̂ _̀aF239583/058
4b1-47</5/483/.365Y.>?4:4384-3P.-946</.39536.-36<9e5>A5759c.37@9<7.3/43K2F3741-.83437fb<7.3/43T2O
741-.8>M836.9461.-483/4:47314-3/0-5Y<R</5/43,5-53,4R.3749.83gFO3<984-Vh48>?4:4314-3/486-<VQ.3/4
65-5614-@81<6583/.3,-./01.3<7,-4885834731./.3.36.7,-<7491.3/5365,523/4356.-/.36.735839.-7583/5
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,R0=3̂ _̀aF236.73.3.Y]41<:.3/434:<15-3P5/<=539.365Y.34737.:<7491.83/436.94bQ.343;0434:<15-353/486.94bQ.
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,-./01.23/4356.-/.36.73.839.:.83-4;0<8<1.83:<=49148>?4:4380,.-15-358365-5614-@81<6583ABCDEBC3FGH3IJK3,5-53ICAJ
G343BLMDBEI3NNJHON>3I.9P<=0-5/.39.3,5/-Q.3ABCDEBC3FGHC>?4:4384-36.7,51@:4R36.736514=.-<5835914-<.-483SFE23F34
TU3,5-53.3;05R3/4:4-Q.36.915-36.73075364-1<P<65VQ.36.7,.949136.7,R<5964347<1</53,.-35R=073R5Y.-51Z-<.
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/.3,R0=3̂_̀aF236.73.3.Y]41<:.3/434:<15-3P5/<=539.365Y.34737.:<7491.83/436.94bQ.343;0434:<15-353/486.94bQ.
56</4915R3/534815VQ.3/431-5Y5Rc.>d..13/43,-.14VQ.39.37487.315759c.3/.836.9461.-483̂ _̀aF239583/058
4b1-47</5/483/.365Y.>?4:4384-3P.-946</.39536.-36<9e5>A5759c.37@9<7.3/43K2F3741-.83437fb<7.3/43T2O
741-.8>M836.9461.-483/4:47314-3/0-5Y<R</5/43,5-53,4R.3749.83gFO3<984-Vh48>?4:4314-3/486-<VQ.3/4
65-5614-@81<6583/.3,-./01.3<7,-4885834731./.3.36.7,-<7491.3/5365,523/4356.-/.36.735839.-7583/5
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/05834b1-47</5/483/.365Y.>3?4:4384-3P.-946</.39536.-36<9e5>3A5759c.37@9<7.3/43K2F3741-.83437fb<7.3/43T2O
741-.8>3.836.9461.-48/4:47314-3/0-5Y<R</5/43,5-53,4R.3749.83gFO3<984-Vh48>3?4:4314-3/486-<VQ.3/4
65-5614-@81<6583/.3,-./01.3<7,-4885834731./.3.36.7,-<7491.3/5365,523/4356.-/.36.735839.-7583/53C9514R>
i-./0e</.36.7365Y.3jAi3PR4b@:4R3ICA3J3G>3I.9461.-3̂ _̀aF39583/05834b1-47</5/48>3I5Y.36.73;051-.3,5-48
KaCkl>M365Y.3/4:4384-3P5Y-<65/.36.737514-<5R3[Lmn3S[.o3L7.p423m4-.3n5R.=49U>A./.83.83,516c36.-/8
P.-946</.83/4:47384-3/.37487.3P5Y-<65914>M83,516c36.-/83/4:47384-3.-<=<95<83/43PfY-<65236.981-0@/.83,4R.
7487.3P5Y-<659143/536.9461<:</5/4343,-q̀64-1<P<65/.8236.9P.-74353ABCDEBC2343/4:4-Q.3:<-347380583Y.R8583.-<=<95<8
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,-./01.23/4356.-/.36.73.839.:.83-4;0<8<1.83:<=49148>?4:4380,.-15-358365-5614-@81<6583ABCDEBC3FGH3IJK3,5-53ICAJ
G343BLMDBEI3NNJHON>3I.9P<=0-5/.39.3,5/-Q.3ABCDEBC3FGHC>?4:4384-36.7,51@:4R36.736514=.-<5835914-<.-483SFE23F34
TU3,5-53.3;05R3/4:4-Q.36.915-36.73075364-1<P<65VQ.3W6.7,.949136.7,R<5964X347<1</53,.-35R=073R5Y.-51Z-<.
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9/1347>Y7284-/8143/72./5/921/32.E36A,D,.6./2063620/D429/-472ZKX2,-7/3P[/7>?/5/21/32./783,PN42./
863681/3T71,8672.42034.E142,903/77672/9214.424284903,9/-142.628606B2./26843.428492672-439672.6
\-61/D>]34.ES,.42849286A42̂;]2LD/MT5/D2_\;2=2̀>2_4-/81432GHIJK2-672.E672/M13/9,.6./7>2_6A428492OE61342063/7
UJ\ab>Y286A42./5/27/32L6A3,86.428492961/3,6D2<cde2f<4g2c94h/B2d/342e6D4F/-i>;4.4724720618Q2843.7
L43-/8,.472./5/927/32.429/7942L6A3,86-1/>Y720618Q2843.72./5/927/3243,F,-6,72./2LVA3,86B284-713ET.4720/D4
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68,./-16D2.62/716PN42./2136A6DQ4>R4412./20341/PN42-429/79421696-Q42.47284-/8143/72GHIJKB2-672.E67
/M13/9,.6./72.4286A4>?/5/27/32L43-/8,.42-6284328,-S6>;696-Q429T-,942./2UBK29/13472/29VM,942./2WBX
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\-61/D>]34.ES,.42849286A42̂;]2LD/MT5/D2_\;2=2̀>2_4-/81432GHIJK2-672.E672/M13/9,.6./7>2_6A428492OE61342063/7
UJ\ab>Y286A42./5/27/32L6A3,86.428492961/3,6D2<cde2f<4g2c94h/B2d/342e6D4F/-i>;4.4724720618Q2843.7
L43-/8,.472./5/927/32.429/7942L6A3,86-1/>Y720618Q2843.72./5/927/3243,F,-6,72./2LVA3,86B284-713ET.4720/D4
9/7942L6A3,86-1/2.6284-/81,5,.6./2/203jI8/31,L,86.47B284-L439/262;k\l:k\B2/2./5/3N425,32/927E672A4D767243,F,-6,7
./2/90684169/-14216D28494276/92.62LVA3,86>b636-1,629T-,962./2mU29/7/7=

�t}v��xfYA7r2D6-8/728492�2-62L3/-1/2L43692/M8DET.4720/D4203/F4/,34i

�t��ux��x�t}v� �������z �t~t���utx���|�~u�

Gp2̀=XXXBXXXX mW=WJK=̀WWlXXXmInW mqlX̀ lUXmq2mJrXmrmJrUqZ

Gp2W=XXXBXXXX mZ=JKm=UWJlXXXmIKn mqlX̀ lUXmq2mJrXmrmJrUqZ

Gp2W=XXXBXXXX m̀ =ǹ =̀nUnlXXXmÌZ mqlX̀ lUXmq2mJrXmrmJrUqZ

Gp2U=JKWBJXXX mJ=ZqX=mWmlXXXmIUJ mqlX̀ lUXmq2mJrXmrmJrUqZ

Gp2U=JKWBJXXX JU=qnm=qXUlXXXmIXJ mqlX̀ lUXmq2mJrXmrmJrUqZ

Gp2U=JKWBJXXX mm=ZZn=ZqKlXXXmInX mqlX̀ lUXmq2mJrXmrmJrUqZ

Gp2U=JXXBXXXX XJ=qUK=XJUlXXXmIqJ mqlX̀ lUXmq2mJrXmrmJrUqZ

Gp2U=JXXBXXXX mm=Xqq=KnnlXXXmIXZ mqlX̀ lUXmq2mJrXmrmJrUqZ

Gp2U=WqWBJXXX Xn=Wnn=qUmlXXXmInK mqlX̀ lUXmq2mJrXmrmJrUqZ

Gp2U=WqWBWZXX mm=Xqq=KnnlXXXmIXZ mqlX̀ lUXmq2mJrXKrK̀ rXJZ

Gp2U=WqWBWKXX Xn=Wnn=qUmlXXXmInK mqlX̀ lUXmq2mJrX̀ rXJrJJX

Gp2U=WqWBWUXX mm=Xqq=KnnlXXXmIXZ mqlX̀ lUXmq2mJrX̀ rm̀ rJXZ

Gp2U=WqWBWmqq Xn=Wnn=qUmlXXXmInK mqlX̀ lUXmq2mJrX̀ rJnrWJZ

Gp2U=WqWBUqXX mm=Xqq=KnnlXXXmIXZ mqlX̀ lUXmq2mJrX̀ rKUrXKX

Gp2U=WqXBUZXX mm=ZZn=ZqKlXXXmInX mqlX̀ lUXmq2mJrXZrK̀ rUUZ

Gp2U=WqXBÙ XX m̀ =ǹ =̀nUnlXXXmÌZ mqlX̀ lUXmq2mJrXZrKqrKKW

Gp2U=WqXBUmXX mm=Xqq=KnnlXXXmIXZ mqlX̀ lUXmq2mJrXnrXUr̀WW

Gp2U=WnZBmZXX mm=ZZn=ZqKlXXXmInX mqlX̀ lUXmq2mJrXnrm̀ rKZX

Gp2U=WnZBm̀ XX m̀ =ǹ =̀nUnlXXXmÌZ mqlX̀ lUXmq2mJrXnrmqrZmW

Gp2U=WnZBmmXX mm=Xqq=KnnlXXXmIXZ mqlX̀ lUXmq2mJrXnrUWrWnW

Gp2U=WnmBm̀ XX mm=ZZn=ZqKlXXXmInX mqlX̀ lUXmq2mJrXnrẀ r̀ Z̀
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,-./012343566 37027702/28666397: 3;8678/63;.3<=62=1;=26:

,-./036646666 3306;;05228666396: 3;8678/63;.3<=62=<1=:16

,-./06;547366 330::20:;586663926 3;8678/63;.3<=62=5:=/66

,-./06;547666 37027702/28666397: 3;8678/63;.3<=6;=66=76:

,-./06;547666 3101<5071186663921 3;8678/63;.3<=6;=66=7:6

,-./06;545766 3306;;05228666396: 3;8678/63;.3<=6;=61=:71

,-./06;<45366 330::20:;586663926 3;8678/63;.3<=6;=3:=/26

,-./06;<45666 3101<5071186663921 3;8678/63;.3<=6;=/6=2/:

,-./06;<45666 37027702/28666397: 3;8678/63;.3<=6;=/6=;61

,-./06;<4<:66 3306;;05228666396: 3;8678/63;.3<=6;=/<=1;6

,-./06;641/66 330::20:;586663926 3;8678/63;.3<=6;=1:=1<1

,-./06;641366 3101<5071186663921 3;8678/63;.3<=6;=<3=176

,-./06;641366 37027702/28666397: 3;8678/63;.3<=6;=<3=</6

,-.3025646666 3306;;05228666396: 3;8678/63;.3<=6;=<7=1:1

,-.302<74:666 330::20:;586663926 3;8678/63;.3<=6;=5:=;6:

>?@ABCDEFBGAHIJKBEALBALBEBGMIFBANOPOQQAMIRIA@ADFBG

OSBJF@EAL@ATFBG

OSBJF@ UIFI VWEBRSIXYBE

Z[\]̂_
3;8678/63;
3<=61=1<

`̂\a.b[\]̂_0

àcdedfcb.g\
hdf\]]ba\d̂_

3;8678/63;
3<=6:=5<

ib̂cgb.cacd\d̂\0.jb̂b8k_]b.cacdedfcb=.3;8678/63;.3<=62=5<0

hdf\]]bg_
3;8678/63;
3<=6;=52

`̂\a.\df\]]bg_

Z[\]̂l]b.g_.m]bn_
g\.o_dp_fbqr_.9
Zd\s_

3;8678/63;
3<=17=1;

o_dp_fbg_.mb]b.\dpc_.g\.bd\s_._.t_]d\f\g_].huvwxh.yvz̀{|̀oZ.h.ov}{|,xovh{.h̀,hỳ4
o}~�8o~�=.330::20:;5866639260

hdf\]]ba\d̂_.g_
m]bn_.g\
o_dp_fbqr_.9
Zd\s_

3;8678/63;
3<=51=/5

hdf\]]bg_._.m]bn_.g\.o_dp_fbqr_.g\.Zd\s_.m\�_.t_]d\f\g_].huvwxh.yvz̀{|̀oZ.h
ov}{|,xovh{.h̀,hỳ4.o}~�8o~�=.330::20:;5866639260

Zf\ĉ\
3;8678/63;
35=5;=/5

Zf\ĉ\.cdgcpcglb�.gb.m]_m_�̂b0.�_]d\f\g_]=.huvwxh.yvz̀{|̀oZ.h.ov}{|,xovh{.h̀,hỳ4
o}~�8o~�=.330::20:;5866639264.m\�_.a\�k_].�bdf\.g\.,-.302<74:666.\.f_a.pb�_].d\�_fcbg_.b
,-.302<74/6660.�_̂cp_=.pb�_].b�l�̂bg_.m\�_.�cfĉbd̂\

�b[c�ĉbg_
3;8678/63;
37=6/=55

�b[c�ĉbqr_.\a.�]lm_.g\.m]_m_�̂b�0.�_]d\f\g_]=.huvwxh.yvz̀{|̀oZ.h.ov}{|,xovh{.h̀,hỳ
9.o}~�8o~�=.330::20:;586663926

>?@ABCDEFBGADJFBJXYBEALBARBK�RE@AMIRIA@ADFBG

.
TFBG�A�A�A�V>O��V�

QR@M@EFIE.~b]̂cfcmb]ba.g\�̂\.ĉ\a.b�.\am]\�b�.b[bcs_.]\�bfc_dbgb�4.f_a.�lb�.]\�m\f̂cpb�.m]_m_�̂b�0.
AAAAAAAAAAAAAAAA.�Z�.m]_m_�̂b�.f_a.�.db.t]\d̂\.t_]ba.g\�f�b��ctcfbgb�.m\�_.m]\�_\c]_�

�>Q�P�Q� �@RJBKBL@R
Q@RFBA
NOPOQQ

UBKHIRIX?@A
NOPOQQP�VVQ

��IJFDLILB �IH@RA�JDF� �IH@RA�H@WIH
UIFIP�@RI
�B�DEFR@

6<0;/506</866639;< 0̀.iZ,iv{Z.jZ
{̀yuZ

{ca {ca 566 ,-.<46666 ,-./066646666 3:8678/63;
36=65=/3

NIRKI�Ad\sbd�.
�IWRDKIJFB�Ad\sbd�.
N@LBH@APA�BRE?@�Af_d\f̂_].abfk_.,�.<5.fb̂.7.
UBEKRDX?@AUBFIH�ILIAL@AVW�BF@AV�BRFIL@�A~Z|o�.ov,j.9.~b̂fk.o_]g.ob̂\�_]cb.7�o\]̂ctcfbqr_.Zdb̂\�.mb]b._
m]_gl̂_4.g\.bf_]g_.f_a._�.d_p_�.]\�lc�ĉ_�.pc�\d̂\��j\p\.�lm_]̂b].b�.fb]bf̂\]��̂cfb�.|̀Z8h̀Z.572.o0/.mb]b.oZ|0
7.\.̀{v8̀ho.330263�.o_dtc�l]bg_.d_.mbg]r_.|̀Z8h̀Z.572Z�j\p\.�\].f_amb̂�p\�.f_a.fb̂\�_]cb�.bd̂\]c_]\�.�5h4.5.\
1�.mb]b._.�lb�.g\p\]r_.f_d̂b].f_a.lab.f\]̂ctcfbqr_. f_am_d\d̂.f_am�cbdf\¡.\aĉcgb.m_].b��la.�b[_]b̂¢]c_
cdg\m\dg\d̂\.g\.m]_pb�.f_a_._.h|y0�j\p\.̂\].£[__̂£.db.a\�ab.f_].g_.fb[_4.cd�\̂bg_.\.d_.a\�a_.gca\d�c_db�
g_.m�l�.,�9<54.f_a._._[�\̂cp_.g\.\pĉb].tbgc�b.d_.fb[_.\a.a_pca\d̂_�.g\.f_d\sr_.\.�l\.\pĉb].b.g\�f_d\sr_
bfcg\d̂b�.gb.\�̂bqr_.g\.̂]b[b�k_�i__̂.g\.m]_̂\qr_.d_.a\�a_.̂babdk_.g_�.f_d\f̂_]\�.,�9<54.db�.glb�
\ŝ]\acgbg\�.g_.fb[_�j\p\.�\].t_]d\fcg_.db.f_].fcdnb�|babdk_.a�dca_.g\./45.a\̂]_�.\.a¤sca_.g\.146
a\̂]_��v�.f_d\f̂_]\�.g\p\a. \̂].gl]b[c�cgbg\.mb]b.m\�_.a\d_�.:56.cd�\]q¥\��j\p\. \̂].g\�f]cqr_.g\
fb]bf̂\]��̂cfb�.g_.m]_gl̂_.cam]\��b�.\a. _̂g_._.f_am]ca\d̂_.gb.fbmb4.g\.bf_]g_.f_a.b�.d_]ab�.gb
Zdb̂\��~]_glncg_.f_a.fb[_.x|~.t�\s�p\�.oZ|.0.7�.o_d\f̂_].,�9<5.db�.glb�.\ŝ]\acgbg\��.ob[_.f_a.�lb̂]_.mb]\�
/<Z¦z�v.fb[_.g\p\.�\].tb[]cfbg_.f_a.ab̂\]cb�.y{§�.�y_̈ .{a_©\4.§\]_.�b�_�\d��|_g_�._�.mb̂fk.f_]g�
t_]d\fcg_�.g\p\a.�\].g_.a\�a_.tb[]cfbd̂\�v�.mb̂fk.f_]g�.g\p\a.�\]._]c�cdbc�.g\.t¤[]cfb4.f_d�̂]l�g_�.m\�_
a\�a_.tb[]cfbd̂\.gb.f_d\f̂cpcgbg\.\.m]ª9f\]̂ctcfbg_�4.f_dt_]a\.b.|̀Z8h̀Z4.\.g\p\]r_.pc].\a.�lb�.[_��b�._]c�cdbc�
g\.\ambf_̂ba\d̂_.̂b�.f_a_.�b\a.gb.t¤[]cfb�zb]bd̂cb.a�dcab.g\.3/.a\�\�

3306;;05228666396:{vyZ,̀{
|hyh̀}�v,�Z|̀oZ
y|jZ

{ca {ca 566 ,-.<45666 ,-./0/5646666 3;8678/63;
31=3<=32

NIRKI�A�Z«̀|hyhov�.
�IWRDKIJFB�A�Z«̀|hyhov�.
N@LBH@APA�BRE?@�A�|�956229o7{y.
UBEKRDX?@AUBFIH�ILIAL@AVW�BF@AV�BRFIL@�Aov}ho|v,.,�<5.�Zo�v.9.o_d\f̂_].abfk_.ob̂\�_]cb.7.mb]b.fb[_
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,-./0123456-375/48/95:89;5</=>?@A6BCD<39C45/8E/;8<E572F0;395/:G5/7<57CHC:;8/I/9JCEC/,K/L@M?N6O3PE8;<5/45
95:4Q;5<R/ ST/ C/ SS/ UVW6X5<R/ -<C:07C<8:;86X8<;3Y39CZ[80R/ ,K/ \]̂ _L̂ ]̀/ abcLNN]dabc]@NN]̀
U]LTLdU]NTAL6e5<EC0R/\aUd-aU/ATf/XgS/8/08Q0/C48:450̀/abcda\X/]]fN]̀/eh=/]@ATÀ/BXX/TfgA6WC<C:;3C/Ei:3EC
48/]S/E8080g

]@ĝLNg]_]dNNN]?S@ae-\Kaj
-\XecKcWaU
\a=\Ka

b3E b3E ANN =k/@̀L@NN =k/Sg@̂ ǸNNNN ]@dNTdSN]L
]NR_SRSN

lmnompqa-j/
rmsntomuvwpqa-j/
lxywzxq{q|wn}~xpqXce\X-c=/XU-T\/
�w}ont�~xq�wvmz�mymqyxq�s�wvxq��wnvmyxpqXce\X-c=/=>@A/�UX�c/?/X5:89;5</EC9J5/XC;8H5<3C/T/7C<C/9CD5
,-./0123456-375/48/95:89;5</=>?@A6BCD<39C45/8E/;8<E572F0;395/:G5/7<57CHC:;8/I/9JCEC/,K/L@M?N6O3PE8;<5/45
95:4Q;5<R/ ST/ C/ SS/ UVW6X5<R/ -<C:07C<8:;86X8<;3Y39CZ[80R/ ,K/ \]̂ _L̂ ]̀/ abcLNN]dabc]@NN]̀
U]LTLdU]NTAL6e5<EC0R/\aUd-aU/ATf/XgS/8/08Q0/C48:450̀/abcda\X/]]fN]̀/eh=/]@ATÀ/BXX/TfgA6WC<C:;3C/Ei:3EC
48/]S/E8080g/�U=XU/\/�cO\KcR/a-j/Xce\X-c=/XU-T\

]fgTfNgAfNdNNN]?̂NKUe/-\XecKcWaU
\�/=\O\b/K-OU

b3E b3E ANN =k/@̀L@NN =k/Sg@̂ ǸNNNN ]fdNTdSN]L
]_RS@R]L

lmnompqXUhKaj/
rmsntomuvwpqXUhKaj/
lxywzxq{q|wn}~xpqXce\X-c=/=>@A/�UX�c/XU-T/
�w}ont�~xq�wvmz�mymqyxq�s�wvxq��wnvmyxpqXce\X-c=̀/-a.c/�UX�c̀/U.KaXU��c/XUhc/O\/=\O\̀/XU-\Wc=aU
T̀/.UO=�c/=>@A

S]g]SfĝANdNNN]?]_KUeXce\j
-\XecKcWaU
Xc�\=Xac
a�.c=-UXUc/\
\j.c=-UXUc/?

b3E b3E ANN =k/@̀L@NN =k/Sg@̂ ǸNNNN ]fdNTdSN]L
]@R]_RAL

lmnompqXUhKaj/
rmsntomuvwpqXUhKaj/
lxywzxq{q|wn}~xpqXUhKaj/
�w}ont�~xq�wvmz�mymqyxq�s�wvxq��wnvmyxpqXce\X-c=̀/-a.c/�UX�c̀/U.KaXU��c/XUhc/O\/=\O\̀/XU-\Wc=aU
T̀/.UO=�c/=>@A

]TgfTTgfSfdNNN]?T̂ �/K/./Xc�\=Xac
\K\-=c?BceaU
K-OU

b3E b3E ANN =k/@̀L@NN =k/Sg@̂ ǸNNNN ]fdNTdSN]L
]ARANR@̂

lmnompqBQ<Q�C�C/
rmsntomuvwpqBQ<Q�C�C/
lxywzxq{q|wn}~xpqX5:89;5</=>?@A/�C9J5/9C;T/
�w}ont�~xq�wvmz�mymqyxq�s�wvxq��wnvmyxpqXce\X-c=/=>@A/�UX�c/?/X5:89;5</EC9J5/XC;8H5<3C/T/7C<C/9CD5
,-./0123456-375/48/95:89;5</=>?@A6BCD<39C45/8E/;8<E572F0;395/:G5/7<57CHC:;8/I/9JCEC/,K/L@M?N6O3PE8;<5/45
95:4Q;5<R/ ST/ C/ SS/ UVW6X5<R/ -<C:07C<8:;86X8<;3Y39CZ[80R/ ,K/ \]̂ _L̂ ]̀/ abcLNN]dabc]@NN]̀
U]LTLdU]NTAL6e5<EC0R/\aUd-aU/ATf/XgS/8/08Q0/C48:450̀/abcda\X/]]fN]̀/eh=/]@ATÀ/BXX/TfgA6WC<C:;3C/Ei:3EC
48/]S/E8080g

]]ĝ f̂ĝLAdNNN]?fN\Mc�,\
KcWab-aXU/\
Xceb-=,Xc\b
\a=\Ka

b3E b3E ANN =k/@̀L@NN =k/Sg@̂ ǸNNNN ]fdNTdSN]L
S]R@ARNT

lmnompqe8�C:0/
rmsntomuvwpqe8�C:0/
lxywzxq{q|wn}~xpqe8�C:0/
�w}ont�~xq�wvmz�mymqyxq�s�wvxq��wnvmyxpqXce\X-c=̀/-a.c/�UX�c̀/U.KaXU��c/XUhc/O\/=\O\̀/XU-\Wc=aU
T̀/.UO=�c/=>@A

@SgLf]gLNSdNNN]?N@b,.=\�U
�aO=c\K\-=aXU
K-OU

b3E b3E ANN =k/@̀L@NN =k/Sg@̂ ǸNNNN ]fdNTdSN]L
SSR@ARA]

lmnompqEC�3;82895E/
rmsntomuvwpqEC�3;82895E/
lxywzxq{q|wn}~xpq=>@AEC9J5/9C;T/
�w}ont�~xq�wvmz�mymqyxq�s�wvxq��wnvmyxpqXce\X-c=/=>@A/�UX�c/?/X5:89;5</EC9J5/XC;8H5<3C/T/7C<C/9CD5
,-./0123456-375/48/95:89;5</=>?@A6BCD<39C45/8E/;8<E572F0;395/:G5/7<57CHC:;8/I/9JCEC/,K/L@M?N6O3PE8;<5/45
95:4Q;5<R/ ST/ C/ SS/ UVW6X5<R/ -<C:07C<8:;86X8<;3Y39CZ[80R/ ,K/ \]̂ _L̂ ]̀/ abcLNN]dabc]@NN]̀
U]LTLdU]NTAL6e5<EC0R/\aUd-aU/ATf/XgS/8/08Q0/C48:450̀/abcda\X/]]fN]̀/eh=/]@ATÀ/BXX/TfgA6WC<C:;3C/Ei:3EC
48/]S/E8080

]̂ g@A]gS_@dNNN]?AfW=/Xc�\=Xac
\a=\Ka

b3E b3E ANN =k/ÀANNN =k/SĝAǸNNNN ]fdNTdSN]L
]̂ R_TRAL

lmnompq�Uj/
rmsntomuvwpq�Uj/
lxywzxq{q|wn}~xpq�Uj/
�w}ont�~xq�wvmz�mymqyxq�s�wvxq��wnvmyxpqXce\X-c=/=>@A/�UX�c/X5:89;5</EC9J5/XC;8H5<3C/T/7C<C/9CD5
,-./0123456-375/48/95:89;5</=>?@A6BCD<39C45/8E/;8<E572F0;395/:G5/7<57CHC:;8/I/9JCEC/,K/L@M?N6O3PE8;<5/45
95:4Q;5<R/ ST/ C/ SS/ UVW6X5<R/ -<C:07C<8:;86X8<;3Y39CZ[80R/ ,K/ \]̂ _L̂ ]̀/ abcLNN]dabc]@NN]̀
U]LTLdU]NTAL6e5<EC0R/\aUd-aU/ATf/XgS/8/08Q0/C48:450̀/abcda\X/]]fN]̀/eh=/]@ATÀ/BXX/TfgA6WC<C:;3C/Ei:3EC
48/]S/E8080g

]_g_@AgT__dNNN]?f_-\Xec/b\W
aeBc=�U-aXU/\
b\W,=UeXU/O\
OUOcb/K-OU

b3E b3E ANN =k/]ǸNNNN =k/AgNNǸNNNN ]fdNTdSN]L
S_RNLRAS

lmnompq�Uja-\K\Xc�/
rmsntomuvwpq�Uja-\K\Xc�/
lxywzxq{q|wn}~xpqXU-T/
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-./0123456-.789:8;86;56<=>.756<?.178;5@6ABCDAEBFGFHIJGKLAMBGNGAOPQRSOTGUVRWOGAVSQXOTYVGZG[VTVGRV\O
]ÊG_̀aYbOcEY[OGbQGROPQRSOTGFHNIJcdV\TYRVbOGQUGSQTUO[ae_SYROGPfOG[TO[VXVPSQGgGRWVUVG]hGiIjNkclYmUQSTOGbO
ROPbnSOToG pZG VG ppG LqrcAOToG ETVP_[VTQPSQcAQTSYsYRVtuQ_oG ]hG DvwxiwvyG z{Bikkv|z{BvIkkvy
LviZi|LvkZJicCOTUV_oGDzL|EzLGJZ}GA~pGQG_Qn_GVbQPbO_yGz{B|zDAGvv}kvyGC�FGvIJZJyGdAAGZ}~JcrVTVPSYVGU�PYUV
bQGvpGUQ_Q_~

k}~pxJ~wZJ|kkkvNvpB]EhDE
ABKDFAzBGlD
KLEDFzLz{GDzFDhz

{YU {YU Jkk F�GvkkykkkkF�GJk~kkkykkkkvi|kZ|pkvi
k}oJvoJI

�8108@6KV�YSQaQROUG
�8=1208�7.@6KV�YSQaQROUG
�5;.956�6�.1/45@6AOPQRSOTGFHIJGAVSZG
-./0123456-.789:8;86;56<=>.756<?.178;5@6ABCDAEBFGFHIJGKLAMBGAOPQRSOTGUVRWOGAVSQXOTYVGZG[VTVGRV\O
]ÊG_̀aYbOcEY[OGbQGROPQRSOTGFHNIJcdV\TYRVbOGQUGSQTUO[ae_SYROGPfOG[TO[VXVPSQGgGRWVUVG]hGiIjNkclYmUQSTOGbO
ROPbnSOToG pZG VG ppG LqrcAOToG ETVP_[VTQPSQcAQTSYsYRVtuQ_oG ]hG DvwxiwvyG z{Bikkv|z{BvIkkvy
LviZi|LvkZJicCOTUV_oGDzL|EzLGJZ}GA~pGQG_Qn_GVbQPbO_yGz{B|zDAGvv}kvyGC�FGvIJZJyGdAAGZ}~JcrVTVPSYVGU�PYUV
bQGvpGUQ_Q_~

�8�0./6�B\_oGaVPRQ_GROUG�GPVGsTQPSQGsOTVUGQ�Ran�bO_G[QaOG[TQXOQYTO�

�89516;56�8�0. �������� -878��5186�.�2/715

F�GJk~kkkykkkk k}~pxJ~wZJ|kkkvNvp vi|kZ|pkviGvIokvovIopiw

F�GJ~kkkykkkk vx~xIJ~Zxx|kkkvN}x vi|kZ|pkviGvIokvovIopiw

F�Gp~wJkykkkk vw~IJv~pxI|kkkvNJ} vi|kZ|pkviGvIokvovIopiw

F�Gp~Iwkykkkk v}~Z}k~J}k|kkkvNwk vi|kZ|pkviGvIokvovIopiw

F�Gp~Iwkykkkk vv~ww}~wiJ|kkkvN}k vi|kZ|pkviGvIokvovIopiw

F�Gp~Iwkykkkk vI~wik~vxv|kkkvNpI vi|kZ|pkviGvIokvovIopiw

F�Gp~Iwkykkkk pv~vp}~wJk|kkkvNvx vi|kZ|pkviGvIokvovIopiw

F�Gp~Iwkykkkk vZ~}ZZ~}p}|kkkvNZw vi|kZ|pkviGvIokvovIopiw

F�Gp~Iwkykkkk Ip~i}v~ikp|kkkvNkI vi|kZ|pkviGvIokvovIopiw

F�Gp~pJkykkkk vv~kii~J}}|kkkvNkw vi|kZ|pkviGvIokvovIopiw

F�Gp~kkkykkkk kI~ipJ~kIp|kkkvNiI vi|kZ|pkviGvIokvovIopiw

F�Gv~iiiyiZkk vv~kii~J}}|kkkvNkw vi|kZ|pkviGvIokZovwoZvk

F�Gv~iiiyikkk v}~Z}k~J}k|kkkvNwk vi|kZ|pkviGvIokZoJpoIJw

F�Gv~iiiy}wkk vv~kii~J}}|kkkvNkw vi|kZ|pkviGvIokZoJZokZw

F�Gv~iiiy}kkk v}~Z}k~J}k|kkkvNwk vi|kZ|pkviGvIokwovwowpx

F�Gv~iiiywwkk vv~kii~J}}|kkkvNkw vi|kZ|pkviGvIokwopvopJw

F�Gv~iiiywkkk v}~Z}k~J}k|kkkvNwk vi|kZ|pkviGvIokwox}oZkk

F�Gv~iiiyZ}kk vv~kii~J}}|kkkvNkw vi|kZ|pkviGvIokwoIvoZix

F�Gv~iiJykxkk vv~ww}~wiJ|kkkvN}k vi|kZ|pkviGvIokwoJJowJw

F�Gp~IZiyiikk vZ~}ZZ~}p}|kkkvNZw vi|kZ|pkviGvIokwoJwoiZk

F�Gv~iiiyJ}kk v}~Z}k~J}k|kkkvNwk vi|kZ|pkviGvIok}okkoiww

F�Gv~iiJykkkk vv~kii~J}}|kkkvNkw vi|kZ|pkviGvIok}okvoiIw

F�Gv~iipyZwkk vv~ww}~wiJ|kkkvN}k vi|kZ|pkviGvIok}ovZovJk

F�Gv~iipyZpkk v}~Z}k~J}k|kkkvNwk vi|kZ|pkviGvIok}opvoikk

F�Gv~iipyZJkk vv~kii~J}}|kkkvNkw vi|kZ|pkviGvIok}opvoiIw

F�Gv~iiky}pkk vv~ww}~wiJ|kkkvN}k vi|kZ|pkviGvIok}oxZoviw

F�Gv~iikywpkk v}~Z}k~J}k|kkkvNwk vi|kZ|pkviGvIok}oIpovkx

F�Gv~iikywkkk vv~kii~J}}|kkkvNkw vi|kZ|pkviGvIok}oIJowvx

F�Gv~i}}yIJkk vv~ww}~wiJ|kkkvN}k vi|kZ|pkviGvIok}oJZoxpx

F�Gv~i}}yIIkk vx~xIJ~Zxx|kkkvN}x vi|kZ|pkviGvIok}oJioipk

F�Gv~i}}yIvkk v}~Z}k~J}k|kkkvNwk vi|kZ|pkviGvIokiokxoxpx

F�Gv~i}}yxikk vv~kii~J}}|kkkvNkw vi|kZ|pkviGvIokiokZoI}k

F�Gv~i}xyIZkk vv~ww}~wiJ|kkkvN}k vi|kZ|pkviGvIokiovZo}Ik

F�Gv~i}xyIJkk vx~xIJ~Zxx|kkkvN}x vi|kZ|pkviGvIokiovioiJk

F�Gv~i}xyIkkk v}~Z}k~J}k|kkkvNwk vi|kZ|pkviGvIokiopxowIw

F�Gv~i}xyx}kk vv~kii~J}}|kkkvNkw vi|kZ|pkviGvIokiopZo}Jw

F�Gv~iwwyIIkk vv~ww}~wiJ|kkkvN}k vi|kZ|pkviGvIokioxZoipk

F�Gv~iwwyIxkk vx~xIJ~Zxx|kkkvN}x vi|kZ|pkviGvIokioIkokZk

F�Gv~iwwyIpkk vv~kii~J}}|kkkvNkw vi|kZ|pkviGvIokioIwopkx

F�Gv~iwwyxwkk v}~Z}k~J}k|kkkvNwk vi|kZ|pkviGvIokioJkopkx

F�Gv~iwxyiZkk vv~ww}~wiJ|kkkvN}k vi|kZ|pkviGvIokioJwopiw

F�Gv~iwxyiJkk vx~xIJ~Zxx|kkkvN}x vi|kZ|pkviGvIovkokkoZIk

F�Gv~iwxyivkk vv~kii~J}}|kkkvNkw vi|kZ|pkviGvIovkokwopZw

F�Gv~iwxy}}kk v}~Z}k~J}k|kkkvNwk vi|kZ|pkviGvIovkovkopiw

F�Gv~iwvyvpkk vv~ww}~wiJ|kkkvN}k vi|kZ|pkviGvIovkovwowZw

F�Gv~iwvyvvkk vx~xIJ~Zxx|kkkvN}x vi|kZ|pkviGvIovkopvok}k
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-./0123343333 0516231070833309:5 0283;8:302/05<03<:=<;;3

-./0126343333 3512:>135:83330925 0283;8:302/05<03<70<333

-./01=2242:33 0=1;=31>=383330963 0283;8:302/05<03<70<676

-./01=224==33 0013221>==83330936 0283;8:302/05<03<75<=66

-./01=2742533 00166=162>833309=3 0283;8:302/05<03<7=<057

-./01=2742733 07175>1;77833309=7 0283;8:302/05<03<50<;67

-./01=2742:33 0615>01:75833309>= 0283;8:302/05<03<5;<727

-./01=2343333 5:12=0123:83330935 0283;8:302/05<03<>3<=73

-./01=274==33 0=1;=31>=383330963 0283;8:302/05<03<>:<3:3

-./01==242=33 0013221>==83330936 0283;8:302/05<03<>><023

-./01===42333 00166=162>833309=3 0283;8:302/05<03<>=<5>6

-./01===4=233 07175>1;77833309=7 0283;8:302/05<00<3:<326

-./01===4==33 0615>01:75833309>= 0283;8:302/05<00<3;<>>3

-./01===4=333 0=1;=31>=383330963 0283;8:302/05<00<0:<557

-./01===46633 0013221>==83330936 0283;8:302/05<00<0;<3=7

-./01==64;533 00166=162>833309=3 0283;8:302/05<00<02<>76

-./01==64;733 07175>1;77833309=7 0283;8:302/05<00<::<=;7

-./01==64;:33 0615>01:75833309>= 0283;8:302/05<00<:;<=06

-./01==343333 3512:>135:83330925 0283;8:302/05<00<70<603

-./01==64>;33 0=1;=31>=383330963 0283;8:302/05<00<7:<;33

-./01;3343333 0013221>==83330936 0283;8:302/05<00<7;<6:7

-./01=3343333 0516231070833309:5 0283;8:302/05<00<7;<257

-./01>2=4:033 00166=162>833309=3 0283;8:302/05<00<72<663

-./01=;243333 5:12=0123:83330935 0283;8:302/05<00<53<7;6

-./01>2=4:333 07175>1;77833309=7 0283;8:302/05<00<57<363

-./01>2=40233 0615>01:75833309>= 0283;8:302/05<00<5;<=>3

-./01>2=40733 0=1;=31>=383330963 0283;8:302/05<00<>:<=>3

-./01>2343333 3512:>135:83330925 0283;8:302/05<0:<33<033

-./01>2>45633 00166=162>833309=3 0283;8:302/05<0:<33<:03

-./01>=242233 07175>1;77833309=7 0283;8:302/05<0:<37<7;6

-./01>=242=33 0615>01:75833309>= 0283;8:302/05<0:<3;<273

-./01>2343333 5:12=0123:83330935 0283;8:302/05<0:<0:<=36

-./01>=242533 0=1;=31>=383330963 0283;8:302/05<0:<0:<266

-./0173343333 0013221>==83330936 0283;8:302/05<0:<0=<3=6

-./01:254=533 00166=162>833309=3 0283;8:302/05<0:<:0<566

-./01>3343333 0516231070833309:5 0283;8:302/05<0:<:7<556

-./01:254=733 07175>1;77833309=7 0283;8:302/05<0:<:><303

-./01:254=:33 0615>01:75833309>= 0283;8:302/05<0:<:=<:57

-./01:2546:33 0=1;=31>=383330963 0283;8:302/05<0:<77<303

-./01>;343333 5:12=0123:83330935 0283;8:302/05<0:<7=<;77

-./01:254;633 0013221>==83330936 0283;8:302/05<0:<7=<256

-./01:==46=33 00166=162>833309=3 0283;8:302/05<0:<5:<323

-./01:2343333 3512:>135:83330925 0283;8:302/05<0:<5:<;>3

-./01:==46633 07175>1;77833309=7 0283;8:302/05<0:<5><0;6

-./01:==46633 3=1:7>16;>8333090: 0283;8:302/05<0:<5><673

-./01:==46;33 0615>01:75833309>= 0283;8:302/05<0:<5=<5>3

-./01:3343333 0516231070833309:5 0283;8:302/05<0:<>7<656

-./01:==4;633 0=1;=31>=383330963 0283;8:302/05<0:<>6<>03

-./0102242=33 0013221>==83330936 0283;8:302/05<0:<>2<0=7

-./0102647333 00166=162>833309=3 0283;8:302/05<07<3:<:73

-./010264:233 07175>1;77833309=7 0283;8:302/05<07<3><2>3

-./010264:233 3=1:7>16;>8333090: 0283;8:302/05<07<3;<323

-./010264:=33 0615>01:75833309>= 0283;8:302/05<07<32<5=3

-./010264:;33 0013221>==83330936 0283;8:302/05<07<02<633

-./0102640>33 0=1;=31>=383330963 0283;8:302/05<07<::<606

-./010274=033 00166=162>833309=3 0283;8:302/05<07<:><2=3

-./0102640533 07175>1;77833309=7 0283;8:302/05<07<:;<:56

-./0102640533 3=1:7>16;>8333090: 0283;8:302/05<07<:;<:;7

-./010274=333 0615>01:75833309>= 0283;8:302/05<07<:2<237

-./01>3343333 5:12=0123:83330935 0283;8:302/05<07<7:<2>3
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-./0102345677 001722186697770:75 0297;9<702/0=>03>=7>385

-./010234;577 061;67186797770:57 0297;9<702/0=>03>=3>=35

-./0106645577 001556152897770:67 0297;9<702/0=>03>=;>=63

-./010234;;77 0313=81;3397770:63 0297;9<702/0=>03>=;>8=5

-./0102345577 761<3815;897770:0< 0297;9<702/0=>03>=6>083

-./0102747777 7=12<817=<97770:2= 0297;9<702/0=>03>=6>855

-./0106645;77 051=801<3=97770:86 0297;9<702/0=>03>87>7=5

-./0107747777 0=1527103097770:<= 0297;9<702/0=>03>82><;5

-./0172242277 001722186697770:75 0297;9<702/0=>0=>7<>257

-./0172246677 061;67186797770:57 0297;9<702/0=>0=>7;><;5

-./0172242677 0313=81;3397770:63 0297;9<702/0=>0=>7;>;07

-./0172846777 001556152897770:67 0297;9<702/0=>0=>72>=35

-./0172246577 761<3815;897770:0< 0297;9<702/0=>0=>07>7;3

-./0172845277 051=801<3=97770:86 0297;9<702/0=>0=>0<>;65

-./0172845;77 001722186697770:75 0297;9<702/0=>0=><3>007

-./017284;877 061;67186797770:57 0297;9<702/0=>0=><5>0<5

-./0172845877 0313=81;3397770:63 0297;9<702/0=>0=><5>027

-./0172740077 001556152897770:67 0297;9<702/0=>0=>37>355

-./017284;=77 761<3815;897770:0< 0297;9<702/0=>0=>37>805

-./0172740777 051=801<3=97770:86 0297;9<702/0=>0=>3=><63

-./0172747677 001722186697770:75 0297;9<702/0=>0=>=3>=57

-./0176242577 061;67186797770:57 0297;9<702/0=>0=>=5>887

-./0172747577 0313=81;3397770:63 0297;9<702/0=>0=>=5>623

-./0176242;77 761<3815;897770:0< 0297;9<702/0=>0=>87>;;7

-./0176;40577 001556152897770:67 0297;9<702/0=>0=>83>655

-./0176242877 051=801<3=97770:86 0297;9<702/0=>0=>8=>377

-./27747777 0=1527103097770:<= 0297;9<702/0=>0=>85>7<7

-./62242277 0313=81;3397770:63 0297;9<702/0=>08>76><63

-./0176;40377 001722186697770:75 0297;9<702/0=>08>72>677

-./62246277 061;67186797770:57 0297;9<702/0=>08>00>=53

-./62246677 051=801<3=97770:86 0297;9<702/0=>08>0=>575

-./62=4=777 001556152897770:67 0297;9<702/0=>08>05>207

-./62246577 761<3815;897770:0< 0297;9<702/0=>08><3>8<7

-./62=43277 0313=81;3397770:63 0297;9<702/0=>08><6>=07

-./62=43677 051=801<3=97770:86 0297;9<702/0=>08>3=>227

-./66243577 001556152897770:67 0297;9<702/0=>08>36>7<7

-./62=4<577 061;67186797770:57 0297;9<702/0=>08>36><57

-./66243;77 761<3815;897770:0< 0297;9<702/0=>08>=8>835

-./66243877 0313=81;3397770:63 0297;9<702/0=>08>=2>757

-./66243=77 051=801<3=97770:86 0297;9<702/0=>08>88>387

-./66543;77 001556152897770:67 0297;9<702/0=>08>86>;;3

-./6624<377 061;67186797770:57 0297;9<702/0=>08>86>5=7

-./65747777 0=1527103097770:<= 0297;9<702/0=>0;>78>857

-./66543877 761<3815;897770:0< 0297;9<702/0=>0;>7;>023

-./6;242277 0313=81;3397770:63 0297;9<702/0=>0;>72>;77

-./6;242677 051=801<3=97770:86 0297;9<702/0=>0;>08>8<3

-./6;;4<577 001556152897770:67 0297;9<702/0=>0;>06>5<5

-./6;246577 061;67186797770:57 0297;9<702/0=>0;><3>0;3

-./6;;4<;77 761<3815;897770:0< 0297;9<702/0=>0;><6>357

-./6;;4<;77 0313=81;3397770:63 0297;9<702/0=>0;>37>0;5

-./6;;4<877 051=801<3=97770:86 0297;9<702/0=>0;>38>865

-./6;347=77 001556152897770:67 0297;9<702/0=>0;>32>073

-./6;<42377 061;67186797770:57 0297;9<702/0=>0;>=3>0;5

-./0105847777 7=12<817=<97770:2= 0297;9<702/0=>0;>=6><03

-./6;<42<77 761<3815;897770:0< 0297;9<702/0=>0;>=6>683

-./6;<42<77 0313=81;3397770:63 0297;9<702/0=>0;>87>==5

-./6;<42077 051=801<3=97770:86 0297;9<702/0=>0;>88>;63

-./6;<4<<77 001556152897770:67 0297;9<702/0=>0;>82>3<3

-./6;<40077 061;67186797770:57 0297;9<702/0=>05>73>;<7

-./6;747777 0=1527103097770:<= 0297;9<702/0=>05>72><=5
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-./01234555 5062786918:5554;42 4<:51:254</4=>49>5<>789

-./01234555 4767=86177:5554;07 4<:51:254</4=>49>45>095

-./08<3<<55 496=84627=:5554;80 4<:51:254</4=>49>41>299

-./08834855 44699069<8:5554;05 4<:51:254</4=>49>4<>9<7

?@ABCDEFGCHBIJKLCFBMCBMCFCHNJGCBOPQPRRBNJSJBABEGCH

PTCKGAFBMABUGCH

PTCKGA VJGJ WXFCSTJYZCF

[\]̂_̀
4<:51:254<
4=>57>71

a_]b/c\]̂_̀6

abdefegdc/h]
ieg]̂ ĉb]e_̀

4<:51:254<
4=>59>8=

jc_dhc/dbde]e_]6/kc_c:l̀ ĉ/dbdefegdc>/4<:51:254</4=>50>8=6

ieg]̂ ĉh̀
4<:51:254<
4=>49>25

a_]b/]eg]̂ ĉh̀

[\]̂_m̂c/h̀/n̂cò
h]/p̀ eq̀gcrs̀/;
[e]t̀

4<:51:254<
4=>71>=0

p̀ eq̀gch̀/nĉc/]eqd̀/h]/ce]t̀ /̀/ù ê]g]h̀ /̂ivwxyi/zw{a|}ap[/i/pw~|}-ypwi|/ia-iza3
p~��:p��>/44699069<8:5554;056

ieg]̂ ĉb]e_̀/h̀
n̂cò/h]
p̀ eq̀gcrs̀/;
[e]t̀

4<:51:254<
4=>89>50

ieg]̂ ĉh̀ /̀/n̂cò/h]/p̀ eq̀gcrs̀/h]/[e]t̀/n]�̀/ù ê]g]h̀ /̂ivwxyi/zw{a|}ap[/i
pw~|}-ypwi|/ia-iza3/p~��:p��>/44699069<8:5554;056

[g]d_]
4<:51:254<
41>55>44

[g]d_]/dehdqdhmc�/hc/n̂ ǹ̀�_c6/�̀ ê]g]h̀ >̂/ivwxyi/zw{a|}ap[/i/pw~|}-ypwi|/ia-iza3
p~��:p��>/44699069<8:5554;053/n]�̀/b]�l̀ /̂�ceg]/h]/-./08834855/]/g̀b/qc�̀ /̂e]�̀gdch̀/c
-./088355556/�̀ _dq̀>/qc�̀ /̂c�m�_ch̀/n]�̀/�dgd_ce_]

�c\d�d_ch̀
4<:51:254<
41>52>88
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j̀ c/}ĉh]3/|̂6/n̂]�̀]d̂̀ 3/deu]�dob]e_]/es̀/l�/g̀b /̀̂]hmod̂/̀/qc�̀ /̂��/̀u]̂_ch̀6

�̂]�̀]d̂̀ 4<:51:254<
4=>71>42
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�]�ĝfij̀ �EIZ�AE���HIAE��HrBZBA

�]�ĝfij̀ a�̀ _�n]_]qoĥ�EIADB¾AE�@KHIAEBG@�C±EKH@AExE�IVLY�VE�TWM�VEYOTRU E�I�G@I¿¼MNLQE�ORW§�VYVE{tE�
A©�Ext��E�©©E{tEA©�Ext���¿IVPU�WVLU[E�I�G@IEU�EQ�NQ[EQ[EU WLU�MYQYU[¿KQ�QP~VE�§PM�VEYUE{E�UWLV[¿BU�U
[ULE�VLPU�MYVEU�EU�NQRQXU�ERQ�LQYQEMPYM�MYOQR¿A[E�VPU�WVLU[EYU�U�EWULEYOLQNMRMYQYUETQLQETURVE�UPV[E{tt
MP[UL�ÀU[¿IVPU�WVLU[EYVEWMTVEÁTO[~�TORRÁ�E�V�E�VLTVE�VP�U��MVPQYVEU�E�QWULMQRETR¦[WM�V¿BU�UE[ULE~V�VRVXQYVETURQ
ZPQWUR¿A[E�VLYÀU[EYU�U�E[ULEWU[WQYV[EUE�VPWQYV[EMPWUXLQR�UPWUEU�E�¦NLM�Q¿ZRWQETUL�VL�QP�UEU�ETULYQEYUEMP[UL��V
UETULYQEYUELUWVLPV¿KVYV[EV[E�VLYÀU[E�VLPU�MYV[EYU�U�E[ULEYVE�U[�VE�QNLM�QPWU¿�QLQPWMQE�§PM�QEYUExuE�U[U[�
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4256 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- ACAGE
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0566906

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos X   
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

X   

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

PROPOSTAS:

EMPRESA EVOQUE ITENS 1,4,5: 0566914;

EMPRESA GR ITEM 2: 0566948;

EMPRESA INFODIGITAL ITEM 3: 0566962

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

Edital item - Habilitação não exige

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  

 

Conforme atestos de conformidade TÉCNICA Unidade de
TI: 0566975; 0566978

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

CONSULTAS PELO PREGOEIRO SIASG:

EMPRESA EVOQUE: 0566943

EMPRESA GR: 0566957

EMPRESA INFODIGITAL (OBS: COMPLEMENTO TRIBUTOS
ESTADUAIS-ANEXO): 0566972

 

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  
NÃO FOI NECESSÁRIO- LICITANTE EMPRESA INFODIGITAL
ENCAMINHOU quando da convocação para apresentação de
proposta e demais documentos

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

EMPRESA EVOQUE: 0566940

EMPRESA GR: 0566954

EMPRESA INFODIGITAL: 0566969

Informação 4256 (0567543)         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 273



17 – Consta consulta ao Cadin? X  CADIN EMPRESAS: 0567537

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

EMPRESA EVOQUE: 0566922

EMPRESA GR: 0566950

EMPRESA INFODIGITAL: 0566966

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X OBS: AS CERTIDÕES TRABALHISTA, PORTAL
TRANSPARÊNCIA, CNJ E TCU, ANEXAS AO DOC. ITEM 16

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   ANEXAS AO DOC. ITEM 16

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  

OBS: FOI APRESENTADO A MOTIVAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO DE RECURSO ITEM 01. CONTUDO A
EMPRESA DEIXOU DE REGISTRAR AS RAZÕES DE RECURSO
E CONSEQUENTEMENTE AS CONTRARRAZÕES, DA MESMA
FORMA, NÃO FORAM REGISTRADAS. CONSIDERAMOS
A PRETENSÃO COMO INEXISTENTE. ADJUDICAÇÃO PELO
PREGOEIRO.

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  

ASSINADA ELETRÔNICAMENTE PELO PREGOEIRO,
RATIFICAMOS A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDORES
REGISTRADOS NO REFERIDO DOCUMENTO.

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  CONFORME ITEM 20 - NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   CONFORME ITEM 20 - NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  CONFORME ITEM 20 - NÃO OCORREU RECURSO
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25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   CONFORME ITEM 20 - NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  CONFORME ITEM 20 - NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  CONFORME ITEM 20 - NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   CONFORME ITEM 20 - NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  TERMO DE ADJUDICAÇÃO: 0567540

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  CONFORME ITEM 20 - NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Propostas ANEXAS CONFORME ITEM 9

Resultado Fornecedores: 0566981

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 16/07/2019, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0567543 e o código CRC 401FE86E.

0000507-90.2019.6.02.8000 0567543v4
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PROCESSO : 0000507-90.2019.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : PREGÃO 27/2019. CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TI.

 

Parecer nº 1522 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 27/2019

 

Objeto: Aquisição de material de consumo para
utilização na infraestrutura de rede das unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, conforme Termo de
Referência (0532619), da Seção de Almoxarifado e
especificações descritas nos Anexos I e I-A do Edital do
Pregão Eletrônico n.º 27/2019 (0551225).

 
Licitantes vencedores:
EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUCOES

EIRELI,  CNPJ Nº 11.778.795/0001-80, vencedor dos itens 1, 4
e 5, com os respectivos valores negociados de R$ 6.799,20
(seis mil setecentos e noventa e nove reais e vinte
centavos), R$1.846,20 (um mil oitocentos e quarenta e seis
reais e vinte centavos) e R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e
cinco reais);

GR COMERCIO EIRELI,  CNPJ Nº 17.451.234/0001-
58, vencedor do item 2, com valor negociado de R$ 850,20
(oitocentos e cinquenta reais e vinte centavos);

INFODIGITAL ACESSORIOS DE INFORMATICA
LTDA, CNPJ Nº 09.066.429/0001-56, vencedor do item 3, com
valor negociado de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais);

 
Ao exposto, conforme papel de trabalho abaixo,

concluímos pela legalidade do presente procedimento
licitatório, realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico,
regido pela Lei nº 10.520/2002, pelos Decretos nº 5.450/2005
e nº 7.982/2013, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de
21/06/93, condicionada à juntada de Certidão SICAF
atualizada ou qualquer outro documento que ateste a
regularidade, quando da celebração do contrato,
da empresa EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUCOES
EIRELI junto ao FGTS e ao fisco estadual, bem como da
empresa INFODIGITAL ACESSORIOS DE INFORMATICA
LTDA com relação unicamente ao FGTS.

 
Desta forma, recomendamos o envio dos autos à

Secretaria de Administração para providências, suscitando a
dispensa de posterior retorno destes a essa Unidade técnica,
após atendimento ao apontamento acima exarado.  

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente I - ACAGE 

 
De acordo. 
À Secretaria de Administração.  
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Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora- Chefe

ACAGE
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO
 

Registro de preços: SIM (   ) NÃO ( X )

 

Objeto: Aquisição de material de consumo para utilização na
infraestrutura de rede das unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas,
conforme Termo de Referência (0532619), da Seção de Almoxarifado
e especificações descritas nos Anexos I e I-A do Edital do Pregão
Eletrônico n.º 27/2019 (0551225).
 

Datas

 Início do procedimento:  21/01/2019    Licitação:  19/06/2019                        

 

 I - Fase interna Sim Não Evento/obs.

1 - Existe pedido formal da parte interessada,
devidamente justificado?    X  

Memorando 57/2019
(0490293) 

Termo de Referência
(0532619)  

2 - A justificativa apresentada é pertinente
(detecção da necessidade e especificação do
objeto, observando a eficiência, eficácia,
efetividade das ações do órgão)?

   X  

Memorando 57/2019
(0490293)

Termo de
Referência (0532619)

3 - O objeto solicitado é considerado bem ou
serviço comum?    X   

4 - Existe termo de referência com indicação do
objeto de forma precisa, suficiente e clara,
observando a vedação de especificações que, por
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,
limitem ou frustrem a competição ou sua
realização?

   X  Termo de Referência
SEALMOX (0532619)

5 - Constam dos autos pesquisa de mercado para
obter-se noção dos preços praticados, com a
juntada da respectiva planilha e informação do
Setor de Compras, conforme o caso?

   X  

Relatório de cotação
(0539059)

Informação
3077 (0539063)

6 - Houve a devida reserva de crédito
orçamentário (não se aplica no caso de registro
de preços)?

   X       Pré-empenho 218/2019
(0543724)

7 - O termo de referência foi aprovado pela
autoridade competente (SAD)?    X  SAD (0533958) 

8 - O edital e a minuta do contrato foram
devidamente analisados pela Assessoria jurídica?   X  

 Parecer 955/2019
(0542875)

 

9 - Houve a divulgação da intenção de registro de
preços (IRP)?   X    Comprasnet (0551229)

10 - Consta autorização da abertura do processo
licitatório pelo Ordenador de Despesas?    X  Decisão PRE nº 1607

(0545811)

11 - Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da cópia da Portaria de sua nomeação?

 
  X       Portaria 120/2019

(0566906)

II - Fase externa Sim Não Evento/obs.
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12 - O aviso do edital foi publicado com a
definição precisa, suficiente e clara do objeto, a
indicação dos locais, dias e horários em que
poderia ser lida ou obtida a íntegra do edital, bem
como o endereço onde ocorreria a sessão
pública, a data e hora de sua realização?

    X  

D.O.U. (0551820)

Site TRE/AL (0551872)

Comprasnet (0551229)

13 - Foi respeitado o prazo mínimo fixado
legalmente para recebimento das propostas - 08
(oito) dias úteis, a partir da publicação do aviso?

    X  

Publicação (0551820) -
05/06/2019

Ata Pregão (0566979) -
19/06/2019

Lances Sim Não Evento/obs.

14 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital?    X  Ata (0566979)

15 - Encerrada a etapa de lances, foi
encaminhada, pelo sistema eletrônico, a
contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para obtenção
de melhor proposta, observado o critério de
julgamento?

    X  Ata (0566979)

16 - Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?     X  

17 - Havendo planilha de custos, esta foi
analisada?   --   --  

Proposta    

18 - Foi conferida Exclusividade de Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame, quando o valor estimado for de até R$
80.000,00? Em caso negativo, foi juntada
esclarecimento/justificativa?

  X     Edital PE 27/2019
(0551225)

19 - Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº 8.248/91?

  --   --  

20 - A proposta e demais documentos
relacionados estão em conformidade com os
requisitos fixados no edital?

   X  Aceite - E-mail COINF
(0566975 e 0566978)

21 - Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais, certificados, declarações etc.), a
referida documentação foi apresentada, inclusive
via fax, no prazo definido no edital?

   X     

22 - Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-se
adequada?

    X     Ata (0566979) 

23 - A oferta vencedora demonstra-se compatível
com os preços praticados no mercado,
considerando, sobretudo, os subsídios
constantes do respectivo processo
administrativo?

    X  

Propostas
(0566914, 0566948  e
0566962)

Edital PE 27/2019
(0551225)

Ata (0566979)

Habilitação Sim Não Evento/obs.

24 - A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

 X  

EVOQUE (0566943)

GR COMERCIO (0566957)

INFODIGITAL (0566972)

FGTS  X    

EVOQUE - FGTS
vencida

INFODIGITAL - FGTS
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na iminência de vencer

INSS  X   

Receita Federal  X   

Tributos Estaduais e/ou Municipais (quando o
edital exigir)  X       

EVOQUE - Fisco
estadual na iminência
de vencer

25 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada e regularizada? (Verificar se o Pregoeiro
trouxe aos autos documento hábil capaz de
comprovar a regularidade fiscal da empresa
vencedora)

   N/A

26 - Constam nos autos Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas?  X       

EVOQUE (0566940 - pág.
1) 

GR COMERCIO
(0566954 pág.1) 

INFODIGITAL (0566969 -
pág. 1)

27 - Consta consulta ao CADIN?  X  0567537

28 - Consta nos autos os seguintes
documentos/consulta, quando for o caso:    

Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

EVOQUE (0566922 - pág.
6) 

GR COMERCIO
(0566950 - pág. 1) 

INFODIGITAL (0566966 -
pág. 1)

Declaração que a empresa não emprega menor; X  

EVOQUE (0566922 - pág.
4)

GR COMERCIO
(0566950 - pág. 3)

INFODIGITAL (0566966 -
pág. 3)

Declaração de elaboração independente de
proposta;    X  

EVOQUE (0566922 - pág.
8) 

GR COMERCIO
(0566950 - pág. 7)

INFODIGITAL (0566966 -
pág. 2)

Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. X  

EVOQUE (0566922 - pág.
1) 

GR
COMERCIO (0566950 -
pág. 5) 

INFODIGITAL (0566966 -
pág. 4)

Declaração que concorda com os termos do
Edital X  

EVOQUE (0566922 - pág.
3) 

GR
COMERCIO (0566950 -
pág. 6) 

INFODIGITAL (0566966 -
pág. 8)

Existência de registros impeditivos da contratação
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e

EVOQUE (0566940 - pág.
2) 

GR COMERCIO
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Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência.
(http://www.portaltransparencia.gov.br);

X      GR COMERCIO
(0566954 - pág. 2) 

INFODIGITAL(0566969 -
pág. 2)

29 - Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação ou condição de participação)
não contemplada por este Papel de Trabalho,
pendente de cumprimento?

  X  

30 - Os documentos e anexos exigidos, se
remetidos via fax, foram apresentados em original
ou por cópia autenticada, nos prazos
estabelecidos no edital?

  --   --  

Procedimentos finais Sim Não Evento/obs.

A ata está assinada pelo pregoeiro e equipe de
apoio e contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e lances
ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

   X  Ata (0566979) 

Declarado o vencedor, os licitantes manifestaram
imediata e motivadamente intenção de recorrer,
em campo próprio do sistema?

     
 X  Ata (0566979)

Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

   X    Termo de Adjudicação
(0567540)

Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (propostas e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

 X  Resultado fornecedor
(0566981)

Lista de verificação elaborada pelo Pregoeiro X  Informação 4256
(0567543) 

EXAMINADOR: Wilton Daniel Felix de Lima Data: 30/07/2019

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 31/07/2019, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 31/07/2019, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0573262 e o código CRC 392A3FDF.
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02/08/2019 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF

Inscrição: 11.778.795/0001-80
Razão Social: V PEREIRA QUEIROZ
Endereço: R JACOB FERRARINI 225 CASA FUNDOS / JARDIM GRACIOSA / CAMPINA GRANDE DO SUL /

PR / 83430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de
11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se
em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/07/2019 a 28/08/2019 

Certificação Número: 2019073005055893111950

Informação obtida em 02/08/2019 10:53:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação
de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 020361572-60

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 11.778.795/0001-80
Nome: EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUCAO EIRELI
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 30/11/2019 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (02/08/2019 10:50:30)
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02/08/2019 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 1/1

Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF

Inscrição: 09.066.429/0001-56
Razão Social: INFODIGITAL ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA ME
Endereço: R JOSE LOUREIRO 696 / CENTRO / CURITIBA / PR / 80010-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de
11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se
em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/07/2019 a 19/08/2019 

Certificação Número: 2019072101051827255619

Informação obtida em 02/08/2019 10:56:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação
de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

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

 

DESPACHO

Maceió, 02 de agosto de 2019.
À Diretoria-Geral.
Senhor Diretor,
Promovida a juntada dos Certificados de Regularidade do

FGTS - CRF, das empresas EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUCOES
EIRELI e INFODIGITAL ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA,
bem como o de Regularidade junto ao Fisco Estadual da primeira, em
atenção à recomendação da ACAGE, no Parecer nº 1522 (evento
SEI 0573262), peço vênia para evoluir o feito a V. Sa. com vistas à
homologação do Pregão Eletrônico pela Presidência deste Tribunal.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 02/08/2019, às 15:58, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575974 e o código CRC DE33CAAA.

0000507-90.2019.6.02.8000 0575974v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 08 de agosto de 2019.
Sr. Presidente,
Constatada a regularidade de todos os atos

procedimentais realizados no presente certame licitatório, Pregão
Eletrônico nº 27/2019, (aquisição de material de consumo para
utilização na infraestrutura de rede das unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas), e tendo em vista o Parecer 1522 (0573262), da
Assessoria de Contas e Apoio à Gestão, e considerando o
cumprimento da diligência recomendada no referido
pronunciamento, de acordo com as certidões 0575968, 0575969 e
0575973, torno estes autos eletrônicos conclusos ao Excelentíssimo
Senhor Desembargador Presidente deste Tribunal, para os fins do
disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, c/c o art. 27 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/08/2019, às 12:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0578143 e o código CRC EB2919E0.

0000507-90.2019.6.02.8000 0578143v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2019.
 
Concluído o presente procedimento licitatório e tendo em

vista o pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão
através do Parecer nº 1522 (0573262), que atestou a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n.° 27/2019, em
conformidade com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico
(0566979), cujo objeto aquisição de material de consumo para
utilização na infraestrutura de rede das unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, conforme Termo de Referência (0532619), da Seção de
Almoxarifado, e especificações descritas nos Anexos I e I-A do Edital
do Pregão Eletrônico n.º 27/2019 (0551225), que foi adjudicado às
e m p r e s a s EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUCOES
EIRELI,  CNPJ Nº 11.778.795/0001-80, vencedor
dos itens 1, 4 e 5, com os respectivos valores negociados de
R$ 6.799,20 (seis mil setecentos e noventa e nove reais e
vinte centavos), R$1.846,20 (um mil oitocentos e quarenta e
seis reais e vinte centavos) e R$ 855,00 (oitocentos e
cinquenta e cinco reais); GR COMERCIO EIRELI,  CNPJ Nº
17.451.234/0001-58, vencedor do item 2, com
valor negociado de R$ 850,20 (oitocentos e cinquenta reais e
vinte centavos); INFODIGITAL ACESSORIOS DE
INFORMATICA LTDA, CNPJ Nº 09.066.429/0001-56, vencedor
do item 3, com valor negociado de R$ 610,00 (seiscentos e
dez reais).

 
Desse modo, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº

10.520/02, combinado com o Decreto nº 5.450/05 (Regulamento do
Pregão na Forma Eletrônica), AUTORIZO a contratação.

 
À Secretaria de Administração para as providências que

se fizerem necessárias à consecução deste procedimento.
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Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 13/08/2019, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0579290 e o código CRC 4CAB4C5C.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00027/2019

Às 17:20 horas do dia 19 de agosto de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0000507-90.2019,
Pregão nº 00027/2019. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: CABO LÓGICO BLINDADO
Descrição Complementar: CABO CAT6 - Cabo lógico categoria 6 composto de cabo 4 pares trançados compostos por
condutores sólidos de cobre, 23 AWG, isolados em polietileno de alta densidade. Capa externa em PVC não propagante a
chama, na cor cinza, marcação sequencial métrica decrescente. O cabo deve ser fabricado com material LSZH (Low
Smoke, Zero Halogen), acondicionado em caixa de papelão, com apoio de mão para facilitar o transporte. As normas
aplicáveis: TIA-568-C.2 e seus complementos, ISO/IEC 11801 UL 444 e ABNT NBR 14703, ABNT 14705. Garantia mínima
de 12 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: CAIXA
Valor estimado: R$ 7.552,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUCOES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 6.799,2300 , com valor
negociado a R$ 6.799,2000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 08/07/2019
15:39:14 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: EVOQUE LOGISTICA E
CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 11.778.795/0001-80, Melhor lance: R$

6.799,2300, Valor Negociado: R$ 6.799,2000

Cancelamento
de

Adjudicação

08/07/2019
15:52:05 -

Cancelamento em grupo da adjudicação da proposta. Fornecedor: EVOQUE
LOGISTICA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 11.778.795/0001-80, Melhor
lance: R$ 6.799,2300, Valor Negociado: R$ 6.799,2000, Motivo: Apesar da não
apresentação das razões de recurso, o sistema ficou aberto para publicação da
decisão do pregoeiro quanto a pretensão de recorrer do licitante participante do

certame quanto ao item 1

Adjudicado 15/07/2019
13:41:12 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: EVOQUE LOGISTICA E
CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 11.778.795/0001-80, Melhor lance: R$

6.799,2300, Valor Negociado: R$ 6.799,2000, Motivo: Considerando que não
ocorreu a apresentação de razões e contrarrazões de recurso. A motivação de

recurso não procede, corroborada pela Unidade Técnica que atestou a
conformidade de proposta.

Homologado 19/08/2019
17:20:25

JOSE
RICARDO
ARAUJO
E SILVA

Item: 2
Descrição: CABO LÓGICO BLINDADO
Descrição Complementar: CORDÃO ÓPTICO DUPLEX TIPO 1 -Cordão óptico duplex LC-UPC;Fibra multímodo 50 m OM4
10GB (MM 50 OM4 10GB);Conectores LC-UPC em ambas as extremidades;Tamanho mínimo de 5 metros;Deve ser
fornecido em embalagem lacrada individual;Os conectores devem ter durabilidade para pelo menos 500
inserções;Conectores do tipo ´push-pull´, com corpo confeccionado em material plástico;Deve ser homologado pela
Anatel;Os cordões devem ser testados e montados integralmente em fábrica;Alta performance em perda de inserção e
perda de retorno;Todos os cordões fornecidos devem ser do mesmo fabricante;Garantia mínima de 12 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Termo Homologação - PE 27/2019 (0582939)         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 288



19/08/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=791194&tipo=t 2/3

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.558,7000 Situação: Homologado

Adjudicado para: GR COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R$ 850,2500 , com valor negociado a R$ 850,2000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 08/07/2019
15:39:15 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GR COMERCIO EIRELI,
CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58, Melhor lance: R$ 850,2500, Valor Negociado:

R$ 850,2000

Homologado 19/08/2019
17:20:25

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Item: 3
Descrição: EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO OPTICO
Descrição Complementar: CORDÃO ÓPTICO DUPLEX TIPO 2- Cordão óptico duplex LC-UPC/SC-UPC;Fibra multímodo 50
m OM3 10GB (MM 50 OM3 10GB);Conectores LC-UPC em uma extremidade e SC-UPC na outra;Tamanho mínimo de 2,5
metros;Deve ser fornecido em embalagem lacrada individual;Os conectores devem ter durabilidade para pelo menos 500
inserções;Conectores do tipo ´push-pull´, com corpo confeccionado em material plástico;Deve ser homologado pela
Anatel;Os cordões devem ser testados e montados integralmente em fábrica;Alta performance em perda de inserção e
perda de retorno;Todos os cordões fornecidos devem ser do mesmo fabricante;Garantia mínima de 12 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.173,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: INFODIGITAL ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 612,5600 , com
valor negociado a R$ 610,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 08/07/2019
15:39:15 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: INFODIGITAL ACESSORIOS DE
INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.066.429/0001-56, Melhor lance: R$

612,5600, Valor Negociado: R$ 610,0000

Homologado 19/08/2019
17:20:25

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Item: 4
Descrição: EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO OPTICO
Descrição Complementar: PATCH CORD - Patch Cord Categoria 6;Certificação Anatel para o produto, de acordo com os
novos requisitos vigentes;Deve suportar as características TIA/EIA 568 C.2 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801; Configurado
no padrão TIA/EIA 568A;Deve ser compatível com categorias anteriores (5E, 5 e 3) para o qual deverão contar com uma
certificação component compliance emitida por algum laboratório independente de provas como o ETL.;Deve ter ´boot´
na mesma cor do cabo, injetado e no mesmo dimensional do plug RJ-45, com o objetivo de evitar fadiga no cabo em
movimentos de conexão e que evitar a desconexão acidental da estação de trabalho;Boot de proteção no mesmo
tamanho dos conectores RJ-45, nas duas extremidades do cabo;Deve ser fornecido na cor cinza;Tamanho mínimo de 2,5
metros e máximo de 3,0 metros;Os conectores devem ter durabilidade para pelo menos 750 inserções;Deve ter descrição
de características do produto impressas em todo o comprimento da capa, de acordo com as normas da Anatel;Produzido
com cabo UTP flexível CAT . 6; Conector RJ-45 nas duas extremidades; Cabo com quatro pares 24AWG;O cabo deve ser
fabricado com material LSZH (Low Smoke, Zero Halogen);
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.453,4000 Situação: Homologado

Adjudicado para: EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUCOES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 1.846,7000 , com valor
negociado a R$ 1.846,2000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 08/07/2019
15:39:15 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: EVOQUE LOGISTICA E
CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 11.778.795/0001-80, Melhor lance: R$

1.846,7000, Valor Negociado: R$ 1.846,2000
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Homologado 19/08/2019
17:20:25

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Item: 5
Descrição: CONECTOR
Descrição Complementar: CONECTOR, TIPO MACHO, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CATEGORIA 6, PADRÃO RJ45
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.470,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUCOES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 855,1500 , com valor
negociado a R$ 855,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 08/07/2019
15:39:15 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: EVOQUE LOGISTICA E
CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 11.778.795/0001-80, Melhor lance: R$

855,1500, Valor Negociado: R$ 855,0000

Homologado 19/08/2019
17:20:26

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento

Termo Homologação - PE 27/2019 (0582939)         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 290



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

 

DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2019.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

posterior remessa dos autos à SGO/COFIN, para emissão da
competente nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/08/2019, às 18:11, 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
0582941 e o código CRC FFE2A3D0.

0000507-90.2019.6.02.8000 0582941v1

  

Despacho GSAD 0582941         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 291



 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: 19/08/2019 18:34:48
Origem: Setor de Licitações e Contratos
Operador: Andréa de Albuquerque César
Ofício: 5454351
Data prevista de publicação: 21/08/2019
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício 
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação 
de matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5
Tamanho 

(cm)
Valor

11942151
Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 27-2019 - 
várias empresas.rtf

6413264977bfeec1
e12ef4ae130c6e8c

5,00
R$ 

165,20

Total da matéria 5,00
R$ 

165,20

11942152
Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 31-2019 - 
TESOURO DOS AZULEJOS EIRELI.rtf

bb1fc522888f706b
2fa7d1698f2e05dc

4,00
R$ 

132,16

Total da matéria 4,00
R$ 

132,16

TOTAL DO OFICIO 9,00
R$ 

297,36

Page 1 of 1Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

19/08/2019https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5454351
Comprovante de envio de matéria (Imprensa Nacional) (0582975)         SEI 0000507-90.2019.6.02.8000 / pg. 292



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 05302019082100122

122

Nº 161, quarta-feira, 21 de agosto de 2019ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST nº 502.980/2019-9. Wood Center Comércio EIRELI. CNPJ:
27.589.698/0001-89. 1º termo aditivo ao contrato PE-020/2019-A - prestação de
serviços de confecção e instalação de mobiliário. Com base no art. 65, inc. I, "b", §
1º da Lei 8.666/93, fica acrescido 1 (um) posto de trabalho para consultório. O valor
total do contrato passa para R$ 41.488,00. Programa de trabalho
02.122.0571.4256.0001, elemento de despesa 4.4.90.52, nota de empenho
2019NE001235, emitida em 12/08/2019. Assinatura: 20/08/2019. Pelo Contratante:
Dirley Sérgio de Melo, Secretário de Administração. Pela Contratada: Fabiano Braulio
Machado, Procurador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST nº 506.576/2018-2. First Decision Tecnologias Inovadoras e Informática
Ltda. CNPJ 05.276.049/0001-95. 1º termo aditivo ao contrato PE-058/2018 - suporte
técnico e atualização de versão do "Sap Power Designer". Prorrogação por 12 meses,
de 19/8/2019 até 18/8/2020, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Em razão
de negociação fica reduzido o valor anual do contrato para R$ 106.584,24. Programa
de trabalho 02.122.0571.4256.0001, elemento de despesa 3.3.90.40, nota de empenho
2019NE001240. Assinatura: 16/8/2019. Pelo Contratante: Secretário de Administração,
Pela Contratada: Cristian Rodrigues Dedavid, Representante Legal.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
2ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2019

N° Processo SEI nº: 000903/19-03.02. Contratante: 2ª AUDITORIA da 3ª CJM - CNPJ:
00.497.552/0013-90. Contratado: FLAVIO RICARDO SILVA PEDRUZZI. CNPJ:
11.830.996/0001-89. Objeto: Serviços de manutenção predial. Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93. Vigência: 1º/8/2019 a 31/12/2019. Valor Estimado: R$ 3.250,00. Nota de
Empenho: 2019NE000090. Fonte: 0100000000. Signatários: Wendell Petrachim Araujo, Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar, pelo Contratante e Flavio Ricardo Silva Pedruzzi, pela
Contratada. Data da Assinatura: 31/7/2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Extrato de termo de credenciamento - Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, art. 25,
caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe 09/2014, aprovada pelo
Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e homologada pelo
Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo Administrativo 6.839/2006.
Processo Administrativo PAe 0006733-09.2019.4.01.8000. Programa de Trabalho
02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39 - Termo de Credenciamento
8702960. Credenciada: Oliveira & Mello - Serviços Médicos e de Saúde Ltda (Hospital Dr.
Albert Sabin). Objeto: Prestação, pela Credenciada, de serviços de assistência à saúde.
Assinatura: 16/08/2019. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-
Geral e, pela empresa, Celso do Amaral Mello Neto, Administrador.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com base no art. 15, § 2º, da Lei n° 8.666/93, torna público o Registro de Preços relativo à Ata nº 095/2018, correspondente ao Pregão
Eletrônico SRP nº 106/2018, assinada em 21/11/2018, com vigência de 21/11/2018 a 20/11/2019, conforme P. A. nº TRF2-EOF-2018/00248.

. Empresa: Madnorte Materiais de Construção Ltda. - ME.

. Item Descrição Unidade Quantidade m² Valor m² (R$) Valor Total (R$)

. 01 Fornecimento e aplicação de piso vinílico em réguas de 180 x 920 mm padrão
madeira, com espessura total de 3 mm, com capa de uso de PVC de 0,55 mm,
referência: marca Revitech modelo NVW madeiras brasileiras cabreúva ref: 12026,
ou equivalente aprovado, de acordo com as especificações técnicas.

m² 2.000 144,20 288.400,00

. VALOR TOTAL (duzentos e oitenta e oito mil e quatrocentos reais) 288.400,00

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretora Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2019 - UASG 90030

Nº Processo: 0004422-61.2019. Objeto: Serviços de manutenção de licenças de software
Microstrategy. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 21/08/2019 das 11h00 às 17h59.
Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00035-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 21/08/2019 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
03/09/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 20/08/2019) 90030-00001-2019NE500106

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, neste ato representado pelo seu
Diretor Administrativo, tendo em vista o constante do PA nº 0008749-83.2018.4.04.8000,
INTIMA publicamente a empresa Arancíbia Viagens Ltda. - EPP, CNPJ 89.624.373/0001-47,
com endereço desconhecido, do valor líquido da multa devida por inadimplemento
contratual parcial, importando em R$ 121.493,92. Após o prazo de 10 dias desta
publicação, não ocorrendo o pagamento, o expediente administrativo será encaminhado à
AG U .

MÁRCIO BERNARDES JARDIM
Diretor Administrativo

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO PRIMEIRO ao Contrato nº 29/2016. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA. OBJETO:
Supressão dos serviços de suporte especializado previstos no item 1.1., lote 2, item 13, da
Cláusula I do Termo original. VALOR: Os valores relativos a supressão constante deste
Instrumento correspondem a, aproximadamente, 3,671% do valor do Termo Principal, e
importam em R$ 24.065,00. PA: 0009984-56.2016. ASSINATURA: Gaspar Paines Filho,
Diretor Geral, em 20.08.2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 24/2019
- contratação de empresa especializada para a aquisição de 20 (vinte) coletes balísticos
Multi Ameaça, nível II ou similar,de proteção de simultânea, contra disparo de arma de
fogo (balística convencional), bem como, proteção adicional contra ataques com armas ou
objetos perfurantes/pontiagudos para utilização pelos Desembargadores, Agentes de
Segurnaça Judiciária e Oficiais de Justiça - foi deserto pela ausência de apresentação de
propostas comerciais.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 20/08/2019) 090031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2019

Processo Administrativo SEI nº 0000507-90.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 13/08/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 27/2019, cujo
objeto é a aquisição de material de consumo para utilização na infraestrutura de rede do
TRE/AL - adjudicando o seu objeto às empresas: EVOQUE LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES
EIRELI, CNPJ nº 11.778.795/0001-80, vencedora dos itens 1, 4 e 5, com os respectivos
valores: R$ 6.799,20; R$ 1.846,20 e R$ 855,00; GR COMÉRCIO EIRELI, CNPJ
17.451.234/0001-58, vencedora do item 2, no valor total de R$ 850,20 e INFODIGITAL
ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 09.066.429/0001-56, vencedora do item 3, no
valor total de R$ 610,00, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº
5.450/05.

Maceió-AL, 19 de agosto de 2019.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Substituta

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019

Processo Administrativo SEI nº 0000696-68.2019.6.02.8000. O Desembargador Pedro
augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL, homologou, em 15/08/2019, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 31/2019, cujo objeto é a aquisição de material de
consumo - refletores, que foi adjudicado à empresa TESOURO DOS AZULEJOS E
SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 69.194.934/0001-08, pelo valor total de R$3.799,95.
Fundamento legal: art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05.

Maceió-AL, 19 de agosto de 2019.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Substituta

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 144ª Zona Eleitoral e o
Município de Cardeal da Silva/BA: PAD Nº9682/2019. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de
Cardeal da Silva /BA, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral
mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis no 7.444/1985 e 9.454/1997 e as Resoluções TSE nº
21.538/2003 e 23.335/2011. VIGÊNCIA: a partir da assinatura deste Termo até 31.12.2019
ASSINATURA: 28.06.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Augusto Yuzo Jouti, pela 144ªZE, e Mariane
Mercuri de Santana Almeida Oliveira, pelo Município de Cardeal da Silva.

EXTRATO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 115ª Zona Eleitoral e
o Município de Caldeirão Grande/BA: PAD Nº 8593/2019. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município
de Caldeirão Grande, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral
mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 7.444/1985 e 9.454/1997 e as Resoluções TSE nº
21.538/2003 e 23.335/2011. VIGÊNCIA: 10 (dez) meses, a partir da assinatura deste
Termo. ASSINATURA: 13.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Rodolfo Nascimento Barros, pela
115ªZE, e Cândido Pereira da Guirra Filho, pelo Município de Caldeirão Grande.
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DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2019.

À SGO, após publicação do Aviso de Homologação no DOU e no site do TRE/AL, para
emissão de NE e, concomitantemente, à SEIC para eventual atualização do Portal da
Transparência.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 21/08/2019, 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
0584067 e o código CRC 0365892E.

0000507-90.2019.6.02.8000 0584067v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

             __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
  21/08/19  14:46                                      USUARIO : HEBERTH        
  DATA EMISSAO    : 21Ago19                            NUMERO  : 2019PE000440   
  DATA LIMITE     :                                                             
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA:STI. ANULAçãO DO PE 218/2019 PARA EMISSãO DE NOTA DE EMPENHO.
MATERIAIS DE
  PROCESSAMENTO DE DADOS. PA 0000507-90.2019.6.02.8000                          
                                                                                
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401083  1 084621  0100000000 339030        AOSI MATDAD               15.207,10
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 00938512439 - HEBERTH              UG : 070011   21Ago19   14:43
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                                                                              

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 21/08/2019, às 14:48, 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
0584098 e o código CRC CF7F012F.

0000507-90.2019.6.02.8000 0584098v6
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