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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 7 / 2019

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:
Registro de Preço para aquisição de no-breaks e estabilizadores

de pequeno porte  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou
obsoletos.

2. Necessidades, objetivos e justificativas:

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

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

No-breaks e estabilizadores de pequeno porte atualmente em uso e necessários
estão fora de garantia ou obsoletos;
Neste sentido, se torna necessário prover tais equipes  de equipamentos com
desempenho adequado ao desenvolvimento de suas atividades;
Vários no-breaks e estabilizadores de pequeno porte em uso têm apresentado
problemas de ordem técnica, tornando a situação mais crítica com o final de
garantia.

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e
tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas –
2017/2022 nos seguintes aspectos:

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC;
2. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação.
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Há previsão no Item 23 do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação - Exercício 2019 e estão previstos na Proposta
Orçamentária 2019, Máquina e Equipamentos energéticos, Código de classificação da
fonte de recurso: 4490.52.30, valor estimado de R$ 40.000,00.

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º,
incisos:

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos
até que se supra progressivamente toda a demanda de substituição progressiva;

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número
limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo precisem ser
estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de garantia.

3. Lista de requisitos:

Serão detalhados  no Termo de Referência.

Registro de Preço de 140 (cento e quarenta) no-breaks de pequeno porte e 80
(oitenta) estabilizadores.

 

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

Dotar o TRE/AL de no-breaks e estabilizadores de pequeno porte
com desempenho adequado e com confiabilidade.
5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Integrante demandante: Coordenador de Infraestrutura/STI

Integrante técnico: Chefe da Seção de Apoio ao Usuário/COINF

6. Fonte do recurso orçamentário:
Orçamento de Material Permanente de TI, exercício 2019.
Máquina e Equipamentos energéticos
Código de classificação da fonte de recurso: 4490.52.30

7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de

TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável, assim como destacado no Item 2.
8. Expectativa de entrega:

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

A qualidade dos serviços informatizados depende, em boa parte,
da qualidade dos equipamentos utilizados neste serviço.
II – de capacitação, que definem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;

Não há necessidade de treinamento, já que os equipamentos
serão utilizados para atividades já executadas pelas equipes.
III – legais, que definem as normas com as quais a Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação deverá estar em
conformidade;

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

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

O registro de preço deverá ser entregue preferencialmente até
maio/2019.
VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e

Serão definidos no Termo de Referência.
VII – sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a
solução deverá atender para estar em conformidade com os costumes,
os idiomas e o meio ambiente, entre outros pertinentes.

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

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

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

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

O registro de preços pretende a aquisição dos equipamentos
para renovação do parque e é essencial para garantir a continuidade da
qualidade dos serviços prestados por este Regional.
III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho
dos bens e serviços de informática e automação.
Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão expedir normas complementares sobre o processo de
contratação de bens e serviços de informática e automação.

A medição do desempenho dos equipamentos adquiridos poderá
ser aferida através da continuidade da prestação dos serviços atuais.
Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
I - as normas e especificações técnicas a serem consideradas na
licitação;

No entender desta unidade técnica a exigência será
suficientemente atendida no Termo de Referência.
II - as exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos
seguintes requisitos:
a) segurança para o usuário e instalações;
b) compatibilidade eletromagnética; e
c) consumo de energia;

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI,
devendo ser supridas pelas linhas gerais do Edital no tocante à habilitação,
conforme o caso e não se aplicando no caso de software e licenciamentos,
dada sua natureza intelectual.
III - exigência contratual de comprovação da origem dos bens
importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de
importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento
da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e

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

No entender desta unidade técnica a exigência não se aplica,
pois os serviços em questão não buscam diretamente o incremento de
produtividade, apenas a manutenção de condição para desempenho das
atividades.
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Maceió, 28 de janeiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 29/01/2019, às 13:48, 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
0493446 e o código CRC F970DE4E.

0000735-65.2019.6.02.8000 0493446v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 8000 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de janeiro de 2019.
À STI
 
Senhor Secretário,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0493446)  e, se
possível, autorize o desenvolvimento das providências
administrativas subsequentes, a fim de assegurar o registro
de preços em tela.

Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
indico o titular da Coordenadoria de Infraestrutura, como
integrante demandante, e o titular da Seção de Apoio ao
Usuário, como integrante técnico.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 29/01/2019, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0493637 e o código CRC 5206FA6F.

0000735-65.2019.6.02.8000 0493637v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de janeiro de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0493446) apresentado
pelo Senhor Coordenador de Infraestrutura e, caso concorde,
autorize a continuidade da tramitação destes autos, a fim de
assegurar o registro de preços para aquisição de no-breaks e
estabilizadores de pequeno porte.

 
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

indico o Coordenador de Infraestrutura, como integrante
demandante, e o Chefe da Seção de Apoio ao Usuário, como
integrante técnico.

 
Ressalto que a aquisição ora demandada

está prevista no plano de contratações de soluções de TIC
2019 (processo SEI nº 0010717-40.2018.6.02.8000), com o
valor estimado de R$ 40.000,00.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 31/01/2019, às 14:28, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0494775 e o código CRC 17871C45.

0000735-65.2019.6.02.8000 0494775v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de fevereiro de 2019.
Considerando a proposta de aquisição de no-breaks e

estabilizadores de pequeno porte, consoante Documento de
Oficialização de Demanda ora anexado no evento SEI nº
0493446, determino o encaminhamento do presente procedimento à
Secretaria de Administração para as providências de sua alçada,
observando-se os comandos insertos na Resolução CNJ nº 182/2013.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
01/02/2019, às 12:36, 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
0495076 e o código CRC 1A97BB5E.

0000735-65.2019.6.02.8000 0495076v1
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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 fevereiro de 2019.
À STI.

 
Senhor Secretário,
 
Devolvo os autos a V. Sa. para ratificação da

demanda, considerando a informação nos autos do
SEI 0007945-07.2018.6.02.8000, evento nº 0504209, de que o
Plano de Contratações de TI encontra-se em processo de
revisão.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2019, às 09:15, 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
0504993 e o código CRC 5EF17ACE.

0000735-65.2019.6.02.8000 0504993v1
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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 fevereiro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Considerando que a revisão do plano de

contratações de TI é referente apenas à correção de valores
(informações pendentes até manifestação da COFIN) e à
eventual adequação de quantitavos que pode ser realizada em
momento posterior, sugiro que o trâmite do processo tenha
continuidade (indicação de integrante administrativo e
publicação de portaria), a fim de não causar prejuízos futuros
decorrentes de morosidade.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 22/02/2019, às 12:03, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0506387 e o código CRC 94591368.

0000735-65.2019.6.02.8000 0506387v1
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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 fevereiro de 2019.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Indicação. Servidor. Integrante Administrativo.

Aquisição de no-breaks e estabilizadores de pequeno porte para
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.

 
Senhor Diretor,
 
Tendo em vista a instrução inicial, para fins de

cumprimento do contido no Art. 12, § 7.º, inciso IV, da Resolução
CNJ n.º 182/2013, submeto à consideração superior de Vossa
Senhoria a indicação, para composição da Comissão de Planejamento
da Contratação como integrante administrativo, o servidor Neilton
Souza Silva Júnior, lotado na Seção de Patrimônio deste Tribunal.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/02/2019, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0508795 e o código CRC E33E78C3.

0000735-65.2019.6.02.8000 0508795v1

Despacho GSAD 0508795         SEI 0000735-65.2019.6.02.8000 / pg. 11



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

 

CONCLUSÃO

Maceió, 28 de fevereiro de 2019.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista os pronunciamentos dos Secretários de

Tecnologia da Informação (0494775) e de Administração
(0508795), e o Documento Oficial de Demanda (0493446), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013, submeto à superior consideração de
Vossa Excelência a indicação, para composição da Comissão de
Planejamento a fim de assegurar a aquisição de no-breaks e
estabilizadores de pequeno porte  para substituir equipamentos fora
de garantia e/ou obsoletos, como integrantes demandante e técnico,
respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e o Chefe da
Seção de Apoio ao Usuário, bem como, para atuar como integrante
administrativo, o servidor Neilton Souza Silva Júnior.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 28/02/2019, às 19:33, 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
0509533 e o código CRC 5B4719D3.

0000735-65.2019.6.02.8000 0509533v1
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PROCESSO : 0000735-65.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ASSUNTO : Aprovação. Composição. Comissão de Planejamento para assegurar a aquisição de no-breaks e estabilizadores de pequeno
porte.

 

Decisão nº 681 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acolho a sugestão da Senhora Diretora-Geral em
exercício, constante no evento SEI 0509533.

Isto posto, APROVO a composição da Comissão
de Planejamento a fim de assegurar a aquisição de no-breaks e
estabilizadores de pequeno porte  para substituir equipamentos fora
de garantia e/ou obsoletos, conforme Documento de Oficialização de
Demanda (0493446), nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
cujos membros, representantes das unidades demandante e técnica,
serão, respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e o
Chefe da Seção de Apoio ao Usuário, e como representante
administrativo, o servidor Neilton Souza Silva Júnior, lotado na Seção
de Patrimônio.

À Diretoria-Geral para elaboração e publicação do
necessário ato normativo e ciência aos servidores.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente     
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 07/03/2019, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509734 e o código CRC 1D2D0E6C.

0000735-65.2019.6.02.8000 0509734v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 96/2019 TRE-AL/PRE/DG/GDG

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

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL nº 0000735-
65.2019.6.02.8000 ;

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

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento a fim de assegurar a aquisição de  no-
breaks e estabilizadores de pequeno porte  para substituir equipamentos fora de
garantia e/ou obsoletos, conforme Documento de Oficialização de Demanda, nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013, cujos membros, representantes das unidades
demandante e técnica, serão, respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e o
Chefe da Seção de Apoio ao Usuário, e como representante administrativo, o servidor
Neilton Souza Silva Júnior, lotado na Seção de Patrimônio.

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

PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Desembargador Presidente

Maceió, 08 de março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 11/03/2019, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0511382 e o código CRC 4155B171.

0000735-65.2019.6.02.8000 0511382v3

Publicador_DJE nº 20190046
Disponibilização: 12/03/2019
Publicação: 13/03/2019

Portaria Presidência 96 (0511382)         SEI 0000735-65.2019.6.02.8000 / pg. 14



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 96/2019, foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 046, de 13/03/2019, às fls. 04/05.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 13/03/2019, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513299 e o código CRC 50C3D4DB.

0000735-65.2019.6.02.8000 0513299v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2019.
Publicada a Portaria Presidência nº 96/2019 no

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL,
nos termos da Certidão 0513299, determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração e à STI para ciência aos interessados e
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/03/2019, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513310 e o código CRC F9864052.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2019.
Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para que

os interessados tenham ciência da designação do Senhor
Presidente.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 15/03/2019, às 11:18, 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
0514902 e o código CRC 61ED558F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2019.
Remeto os presentes autos à COMAP, para que seja

dada ciência ao servidor designado pela Portaria Presidência
96 (0511382).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/03/2019, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515223 e o código CRC 5CA8D07B.
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DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2019.
 
 
À SEPAT
 
Remeto os presentes autos, para que seja dada

ciência ao servidor designado pela Portaria Presidência 96
(0511382), senhor Neilton Souza Silva Júnior.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 17/03/2019, às 12:12, 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
0515246 e o código CRC 99E58689.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Estudos Preliminares

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

Os equipamentos tem por finalidade a substituição de
equipamentos, ora em uso, já não mais cobertos por garantia e que, por
ventura, apresentem defeitos irrecuperáveis. Estes aspectos, a um só tempo,
a se falar em TI, evidenciam a necessidade de atualização e de demanda de
salvaguarda, esculpida em garantia, da efetividade e continuidade do mister
da Secretaria.
2. 2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
 
2.1. Especificações Técnicas

Estas serão fixadas em Termo de Referência a serem
incorporados ao presente procedimento.

Pode-se antever de forma genérica o seguinte:

No-break de pequeno porte, dotado de bateria interna, modelo
bivolt: Automático de entrada 115-127/220V, com saída 115V e
dotado de 06 (seis)Tomadas no padrão NBR 14136, Potência
máxima 800VA.
Estabilizador, compatível com o uso de impressoras laser, no
mínimo 04 (quatro) tomadas no padrão NBR 14136 e no mínimo
1,5KVA de Potência

3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):
O mercado apresenta vasta gama de equipamentos que podem

atender ao conjunto de necessidades e especificações apresentadas, muitas
vezes apresentados com a identificação para uso corporativo.
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):

Pregão Eletrônico 13/2018 - TRF5
Pregão Eletrônico 14/2018 - STF
Pregão Eletrônico 14/2016 - CGU
 

5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):
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O mercado apresenta vasta gama de equipamentos que podem
atender ao conjunto de necessidades e especificações apresentadas.
6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):

Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamentos.
7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):

Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamentos.
8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):

Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamentos.
9. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Art. 14, II,
e):

Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamentos.
10. Modelo de Requisitos Moreq-Jus (Art. 14, II, f):

Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamentos.
11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):

Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de
levantamento por parte da SEIC/COMAP, em momento oportuno.

Todavia, em pesquisa preliminar na internet podemos estimar o
seguinte:

Estabilizador custo estimado de R$ 500,00  por unidade;
No-break custo estimado de R$ 380,00 por unidade;

Total do Registro = 140 no-breaks * R$ 380,00 = R$ 53.200,00
Para o exercício 2019 = 60 * R$ 380,00 = R$ 22.800,00
Total do Registro = 80 estabilizadores * R$ 500,00 = R$ 40.000,00
Para o exercício 2019 = 30 * R$ 500,00 = R$ 15.000,00

12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):
Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamento

específico e destinado à reposição gradual do parque.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):

Registro de Preço para aquisição de no-breaks de pequeno porte
e estabilizadores  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou
obsoletos utilizados pelo TRE/AL
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e
tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas –
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2017/2022 nos seguintes aspectos:

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC;
2. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação.

15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):
Reposição de equipamentos defeituosos e manutenção da

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

Renovação do parque de estabilizadores e no-breaks
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):

Por se tratar de renovação de parque não há necessidades desta
natureza.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):

Este item será objeto de estudo percuciente por parte da SEIC.
Neste momento, os dados disponíveis podem ser vistos no

Item 11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III).
19. Sustentação do Contrato (Art.15)
19.1. Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I):

Não será necessária a disponibilização de recursos humanos e/ou
materiais adicionais para sustentação da solução adquirida, após sua
implantação.
19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):

Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se
aplica.
19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):

Não se aplica para aquisição em questão.
19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):

Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se
aplica.
20. Estratégia para Contratação (Art.16)
 
20.1. Natureza do Objeto (Art. 16, I):

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de contrato de fornecimento de equipamentos, não
consistindo de serviço continuado.
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):

Como se trata de RP é natural se pensar em parcelamento.
Todavia, cada demanda, ou seja, cada ordem de fornecimento derivada do RP
deverá ser realizada de maneira integral.

O parcelamento do fornecimento, a obedecer eventuais
limitações orçamentárias.

20.3. Adjudicação do Objeto (Art. 16, III):
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Como se trata de aquisição de item único a adjudicação deverá
ser por item.

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

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

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

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

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

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

A classificação e fonte dos recursos financeiros será indicada
pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças. 

Com base no Plano de Contratações STIC/2019 - 

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

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

Há previsão no Item 23 do Plano de Contratações de Soluções de
Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2019 e estão previstos na
Proposta Orçamentária 2019, Máquina e Equipamentos energéticos, Código de
classificação da fonte de recurso: 4490.52.30

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

Na forma da Portaria TRE/AL 474/2017, doc. 0282803:

Integrante Demandante: Coordenador de Infraestruruta/STI

Telefone: (82) 2122-7740
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E-mail: coinf@tre-al.jus.br

 

Integrante Técnico: Chefe da Seção de Suporte Operacional/CIE

Telefone: (82) 2122-7780

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

 

Integrante Administrativo: Neilton Souza Silva Júnior

Telefone: (82) 2122-7737

neiltonsilva@tre-al.jus.br

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

Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de
Administração;

Fiscal Técnico: Indicação a cargo da Secretaria de Tecnologia da
Informação.

21. Análise de Riscos:

A análise em questão é mínima, portanto, não exaustiva e focada em aspectos
diretamente ligados ao procedimento nas suas etapas de aquisição e fornecimento.

Risco
1

Risco: Falta de recursos orçamentários para a aquisição da
solução ou parte dela

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2
Ausência de solução de continuidade
de substituição de
microcomputadores com defeito ou
fora de garantia.

Paralisação
dos serviços

atrelados

 

Id Ação de Mitigação e Contingência Responsável

1
Utilização de recursos
destinados a outras aquisições
para contemplar esta
necessidade;

STI
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2

Substituição dos equipamentos
por outros equipamentos
existentes, paralisando o
andamento de outros projetos
e demandas.

STIC/COINF

 

Risco
2

Risco: Atraso na aquisição

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2
Ausência de solução de continuidade
de substituição de
microcomputadores com defeito ou
fora de garantia.

Paralisação
dos serviços

atrelados

 

Id Ação de Mitigação e Contingência Responsável

1 Solicitação de aceleração de
trâmites internos. STI

2
Substituição dos equipamentos
por outros equipamentos
existentes

STIC/COINF

 

 

 

Risco: Atraso na entrega da solução

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2
Ausência de solução de continuidade
de substituição de
microcomputadores com defeito ou
fora de garantia.

Paralisação
dos serviços

atrelados
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Risco
3

fora de garantia.  

Id Ação de Mitigação e Contingência Responsável

1 Notificar a contratada. Gestor do
contrato

2
Substituição dos equipamentos
por outros equipamentos
existentes.

STIC/COINF

 

 

Lista de Potenciais Fornecedores

Fornecedor 01:
Nome: SUPORTE INFORMÁTICA
Sítio: http://www.suporteinformatica.com
Telefone: 81 3202-9100 / 81 3244-9697 / 81 8178-6653
E-mail: andre.brasileiro@suporteinformatica.com
Contato: André Brasileiro

 

Fornecedor 02:
Nome: PISONTEC
Sítio: http://www.pisontec.com
E-mail: michel@pisontec.com
Contato: Michel Harbeli

 

Fornecedor 03:
Nome: PCT Informática
Sítio: http://www.pctinformatica.com.br/
Telefone: (82) 3241-5300
Contato: Zacarias
Email: pct@pctinformatica.com.br

Fornecedor 04:
Nome: Usetech
Sítio: http://www.usetech.net
Telefone: (82) 3327-9436
Contato: Maxwell
Email: maxwell@usetech.net
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Obs.: a aguardar retorno oportuno, por parte da SEIC, para registro de novos
potenciais fornecedores para uso em referência futura noutros procedimentos.

Maceió, 19 de março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 19/03/2019, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção Substituto, em 21/03/2019, às 13:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FELIPE JOSÉ MAFRA TORRES, Chefe de
Seção, em 25/03/2019, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516299 e o código CRC 19B43B86.

0000735-65.2019.6.02.8000 0516299v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 9 / 2019

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Registro de Preço para aquisição de no-breaks e estabilizadores de pequeno porte  para substituir equipamentos
fora de garantia e/ou obsoletos utilizados.

02. Quantidade
Registro de Preço de:

140 (cento e quarenta) no-breaks de pequeno porte;
80  (oitenta) estabilizadores.

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

Todavia, de forma resumida temos:

No-break de pequeno porte, dotado de bateria interna, modelo bivolt: Automático de entrada 115-127/220V,
com saída 115V e dotado de 06 (seis)Tomadas no padrão NBR 14136, Potência máxima 800VA.
Estabilizador, compatível com o uso de impressoras laser, no mínimo 04 (quatro) tomadas no padrão NBR
14136 e no mínimo 1,5KVA de Potência

04. Valor Estimado

Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de levantamento por parte da
SEIC/COMAP, em momento oportuno.

Todavia, em pesquisa preliminar na internet podemos estimar o seguinte:

Estabilizador custo estimado de R$ 500,00  por unidade;

No-break custo estimado de R$ 380,00 por unidade;

Total do Registro = 140 no-breaks * R$ 380,00 = R$ 53.200,00
Para o exercício 2019 = 60 * R$ 380,00 = R$ 22.800,00
Total do Registro = 80 estabilizadores * R$ 500,00 = R$ 40.000,00
Para o exercício 2019 = 30 * R$ 500,00 = R$ 15.000,00

05. Justificativa
Os equipamentos tem por finalidade a substituição de equipamentos, ora em uso, já não mais cobertos por
garantia e que, por ventura, apresentem defeitos irrecuperáveis. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI,
evidenciam a necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da efetividade e
continuidade do mister da Secretaria.

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

07. Adjudicação (Por Item)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI.

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

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

Registro de Preço para aquisição de no-breaks e estabilizadores
de pequeno porte  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou
obsoletos utilizados.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de Preço para aquisição de no-breaks e estabilizadores
de pequeno porte  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou
obsoletos utilizados.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, de
equipamentos, ora em uso, com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não mais
cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, evidenciam a
necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da
efetividade e continuidade do mister da Secretaria.

 

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º,
incisos:

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos
até que se supra progressivamente toda a demanda de substituição progressiva;

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número
limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo precisem ser
estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de garantia.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades

administrativas e judiciais.
Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e

administrativas.
 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Dotar o TRE/AL de no-breaks e estabilizadores de pequeno porte com desempenho
adequado e com confiabilidade.

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

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e
tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas –
2017/2022 nos seguintes aspectos:

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC;
2. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0000735-65.2019.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendido o Registro de Preço para aquisição de no-breaks e
estabilizadores de pequeno porte  para substituir equipamentos fora de
garantia e/ou obsoletos.

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

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.

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

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

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

do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.
Adjudicação será por item.

2.10 Vigência
Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do

Registro de Preços.
A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de

sua assinatura.
A utilização do sistema de Registro de Preços visa,

primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

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

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

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

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

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

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

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

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

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de

infraestrutura física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito
do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

NBR 14136

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

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

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

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
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4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

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

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

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Estabilizador:

Potência Nominal mínima: 1500W;
Tensão de entrada: 115V/220V
Tensão de saída: 115V;
Tempo de Resposta: <= 01 ciclo de rede
Proteção sobretensão de saída: +/- 10%
Proteção contra surtos de tensão;
Possuir 06 (seis) tomadas de saída;
Atender à NBR 14136;
Garantia mínima: 01 ano

No-break de pequeno porte:

Potência Nominal mínima: 700VA;
Bateria Interna;
Autodesligamento para proteção de bateria (Battery save);
Tensão de entrada: 115V/220V
Tensão de saída: 115V;
Tempo de Resposta do estabilizador: <= 01 ciclo de rede
Proteção contra sobrecarga;
Proteção contra surtos de tensão;
Possuir 06 (seis) tomadas de saída;
Atender à NBR 14136;
Garantia mínima: 01 ano
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3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

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

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

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

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

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

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

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

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

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

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

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições
durante o período de garantia;

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

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

Recebimento do Objeto:

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

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

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.

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

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens
pertencentes ao escopo desta contratação.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no

caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

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

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem
solução.

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Fornecimento.

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

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

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

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

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
 
Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses.
Estar comprovadamente ainda em produção.
Conformidade com o presente Termo de Referência.

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

 

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL
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Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

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

 

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

     
     

TOTAL:  

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:  

Quantitavivo executado via

Ordem de Fornecicimento nº 001/20YY 
 

Quantitavivo executado via

Ordem de Fornecicimento nº 001/20YY 
 

SALDO ATA:  

 

 

 

 

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços
pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento
da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 28 de março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 28/03/2019, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0520796 e o código CRC 65DD6A3E.

0000735-65.2019.6.02.8000 0520796v19
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2019.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Segue o Termo de Referência, doc. 0520796, para

apreciação de Vossa Senhoria, na forma do que determina a
Resolução TRE/AL nº 15.904/2018 - Regulamento da Secretaria, art.
111, VI.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 28/03/2019, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0520846 e o código CRC B0D816F9.

0000735-65.2019.6.02.8000 0520846v1
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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 março de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

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

 
Ressalto, de qualquer modo, ser importante

pronunciamento prévio da área jurídica ou de unidades
vinculadas à auditoria e gestão administrativa acerca da
adequação dos documentos produzidos até o momento.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 29/03/2019, às 07:55, 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
0521152 e o código CRC 53B42527.

0000735-65.2019.6.02.8000 0521152v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2019.
À Diretoria-Geral,
Senhor Diretor-Geral,
Tendo em vista o Despacho STI 0521152, havendo

concordância com os estudos preliminares e com o termo de
referência, encaminho o presente feito a elevada avaliação de
V. Sa., em atenção ao teor disposto no Art. 13, § 1º, da
Resolução CNJ n.º 182/2013.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/04/2019, às 16:18, 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
0524676 e o código CRC 21F566D8.

0000735-65.2019.6.02.8000 0524676v1
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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 abril de 2019.
 
Considerando a concordância com os estudos

preliminares e termo de referência (0520796), submetidos ao titular
da área demandante, nos termos do Despacho STI 0521152,
determino o encaminhamento do feito à Coordenadoria de Material e
Patrimônio para a competente instrução, à luz do art. 7º da
Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, visando ao registro de preços
para aquisição de no-breaks e estabilizadores de pequeno porte, a fim
de substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/04/2019, às 17:51, 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
0526639 e o código CRC E1625573.

0000735-65.2019.6.02.8000 0526639v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de abril de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0526639, 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 10/04/2019, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0527402 e o código CRC 58AC0415.

0000735-65.2019.6.02.8000 0527402v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 11 / 2019

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Registro de Preço para aquisição de no-breaks e estabilizadores de pequeno porte  para substituir equipamentos
fora de garantia e/ou obsoletos utilizados.

02. Quantidade
Registro de Preço de:

140 (cento e quarenta) no-breaks de pequeno porte;
80  (oitenta) estabilizadores.

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

Todavia, de forma resumida temos:

No-break de pequeno porte, dotado de bateria interna, modelo bivolt: Automático de entrada 115-127/220V,
com saída 115V e dotado de 06 (seis)Tomadas no padrão NBR 14136, Potência máxima 800VA.
Estabilizador, compatível com o uso de impressoras laser, no mínimo 06 (seis) tomadas no padrão NBR
14136 e no mínimo 1,5KVA de Potência

04. Valor Estimado

Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de levantamento por parte da
SEIC/COMAP, em momento oportuno.

Todavia, em pesquisa preliminar na internet podemos estimar o seguinte:

Estabilizador custo estimado de R$ 500,00  por unidade;

No-break custo estimado de R$ 380,00 por unidade;

Total do Registro = 140 no-breaks * R$ 380,00 = R$ 53.200,00
Para o exercício 2019 = 60 * R$ 380,00 = R$ 22.800,00
Total do Registro = 80 estabilizadores * R$ 500,00 = R$ 40.000,00
Para o exercício 2019 = 30 * R$ 500,00 = R$ 15.000,00

05. Justificativa
Os equipamentos tem por finalidade a substituição de equipamentos, ora em uso, já não mais cobertos por
garantia e que, por ventura, apresentem defeitos irrecuperáveis. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI,
evidenciam a necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da efetividade e
continuidade do mister da Secretaria.

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

07. Adjudicação (Por Item)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI.

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

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

Registro de Preço para aquisição de no-breaks e estabilizadores
de pequeno porte  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou
obsoletos utilizados.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de Preço para aquisição de no-breaks e estabilizadores
de pequeno porte  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou
obsoletos utilizados.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, de
equipamentos, ora em uso, com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não mais
cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, evidenciam a
necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da
efetividade e continuidade do mister da Secretaria.

 

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º,
incisos:

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos
até que se supra progressivamente toda a demanda de substituição progressiva;

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número
limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo precisem ser
estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de garantia.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades

administrativas e judiciais.
Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e

administrativas.
 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Dotar o TRE/AL de no-breaks e estabilizadores de pequeno porte com desempenho
adequado e com confiabilidade.

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

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e
tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas –
2017/2022 nos seguintes aspectos:

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC;
2. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0000735-65.2019.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendido o Registro de Preço para aquisição de no-breaks e
estabilizadores de pequeno porte  para substituir equipamentos fora de
garantia e/ou obsoletos.

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

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.

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

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

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

do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.
Adjudicação será por item.

2.10 Vigência
Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do

Registro de Preços.
A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de

sua assinatura.
A utilização do sistema de Registro de Preços visa,

primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

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

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

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

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

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

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

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

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

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de

infraestrutura física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito
do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

NBR 14136

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

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

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

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
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4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

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

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

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Estabilizador:

Potência Nominal mínima: 1500W;
Tensão de entrada: 115V/220V
Tensão de saída: 115V;
Tempo de Resposta: <= 01 ciclo de rede
Proteção sobretensão de saída: +/- 10%
Proteção contra surtos de tensão;
Possuir 06 (seis) tomadas de saída;
Atender à NBR 14136;
Garantia mínima: 01 ano

No-break de pequeno porte:

Potência Nominal mínima: 700VA;
Bateria Interna;
Autodesligamento para proteção de bateria (Battery save);
Tensão de entrada: 115V/220V
Tensão de saída: 115V;
Tempo de Resposta do estabilizador: <= 01 ciclo de rede
Proteção contra sobrecarga;
Proteção contra surtos de tensão;
Possuir 06 (seis) tomadas de saída;
Atender à NBR 14136;
Garantia mínima: 01 ano
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3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

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

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

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

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

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

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

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

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

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

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

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições
durante o período de garantia;

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

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

Recebimento do Objeto:

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

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

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.

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

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens
pertencentes ao escopo desta contratação.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no

caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

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

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem
solução.

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Fornecimento.

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

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

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

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

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
 
Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses.
Estar comprovadamente ainda em produção.
Conformidade com o presente Termo de Referência.

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

 

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL
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Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

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

 

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

     
     

TOTAL:  

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:  

Quantitavivo executado via

Ordem de Fornecicimento nº 001/20YY 
 

Quantitavivo executado via

Ordem de Fornecicimento nº 001/20YY 
 

SALDO ATA:  

 

 

 

 

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços
pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento
da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 12 de abril de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 12/04/2019, às 12:55, 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
0529051 e o código CRC FED11A6E.

0000735-65.2019.6.02.8000 0529051v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Item 1: Estabilizador. R$450,15

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$537,00

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO/RJ 
Superintendência Regional do INMETRO em Goiás

Objeto: Eventual aquisição de material de consumo e permanente, a fim de atender o
Inmetro/Superintendência de Goiás e o Escritório de Representação do Inmetro
em Brasília/DF..

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR 2 kva

CatMat: 41629 - ESTABILIZADOR TENSÃO , ESTABILIZADOR - TENSAO NOME

Data: 19/11/2018 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:82018 / UASG:183025

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/12/2018 11:17

Homologação: 07/12/2018 11:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: un

U F : GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.807.475/0001-08
* VENCEDOR *

A. G. M. M. DE ANDRADE - SERVICOS DE INFORMATICA - ME R$342,36

Marca: TS SHARA                                            
Fabricante:  TS SHARA POWEREST 2000VA BIVOLT                                            
Modelo :  TS SHARA POWEREST 2000VA BIVOLT 
Descrição:  ESTABILIZADOR 2 kva                                    

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

13.026.145/0001-03 TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - ME R$342,37

Pesquisa concluída no dia 22/04/2019 16:50:36  ( IP:  186.208.71.210)

Relatório de Cotação: PA 0000735-65.2019.6.02.8000. Estabilizador e No-break. REGISTRO
DE PREÇOS.

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

1) Estabilizador. 30 80 Unidades 450,15 R$36.012,00

2) No-break. 56 140 Unidades 380,72 R$53.300,80

Valor Global: R$89.312,80

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

80 Unidades Estabilizador.

1 / 21 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TS SHARA                                            
Fabricante:  TS SHARA                                            
Modelo :  POWEREST 2000 cod 9010 
Descrição:  Estabilizador Marca TS SHARA modelo POWEREST 2000 cod 9010 Características: Microprocessado (tecnologia Flash) - Potencia nominal 2000 V
A - tensão de entrada monovolt 115 V - Tensão de saida 115V - tomadas eletricas de saida 6, conforme NBR 14373:2006 - Dimensões 190 x 130 x 320 mm • Pr
oteção contra surtos de tensão • Proteção eletrônica contra sobrecarga • Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saí
da) • Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI • Medição e análise em TRUE RMS - Rendimento > 92% - Não introd
uz distorção harmonica • Chave liga-desliga temporizada • Sinalização visual de tensão em 5 níveis: = Rede normal (led aceso); = Sobretensão (piscagem rápida
); = Subtensão (piscagem lenta); = Análise de rede; (piscagem crescente por 2 segundos); = Sobrecarga (piscagem normal). - Estabilizador produzido conforme 
as normas NBR 5410 e NBR 14136 - Garantia 36 meses                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Umberto Cavallari (11) 5051-0015 contato@tucanasolar.cm.br

28.314.084/0001-57 BRASUMIX EIRELI - ME R$342,40

Marca: RAGTECH                                            
Fabricante:  RAGTECH                                            
Modelo :  RAGTECH 
Descrição:  &#61623; 05 ou 06 tomadas de saída padrão NBR 14136 (06 apenas no modelo 2000 VA bivolt automático) &#61623; Filtro de linha &#61623; Mi
croprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelos bivolt automático) e 5 estágios (modelo monovolt), a fim de aumentar a 
confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. &#61623; Fusível rearmável &#61623; True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilit
a a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica &#61623; Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os c
ircuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal &#61623; Led Colorido no Painel Frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica -
 normal, alta crítica e baixa crítica &#61623; Chave Liga/Desliga Embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental &#61623; Proteções: curto-circuit
o; surtos de tensão entre fase e neutro; sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático; sobreaquecimento com desligamento e rear
me automático; sobrecarga com desligamento automático &#61623; 05 ou 06 tomadas de saída padrão NBR 14136 (06 apenas no modelo 2000 VA bivolt aut
omático) &#61623; Filtro de linha &#61623; Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelos bivolt automático) e 5 est
ágios (modelo monovolt), a fim de aumentar a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. &#61623; Fusível rearmável &#61623; True RMS: a
nalisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica &#61623; Au
toteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal &#61623; Led Colorido no Painel Frontal: indica as
 condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica &#61623; Chave Liga/Desliga Embutida: evita o acionamento ou desacionamen
to acidental &#61623; Proteções: curto-circuito; surtos de tensão entre fase e neutro; sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático; 
sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; sobrecarga com desligamento automático                                    

27.267.032/0001-04 BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME R$342,42

Marca: TS SHARA                                            
Fabricante:  TS SHARA POWEREST 2000VA BIVOLT                                            
Modelo :  TS SHARA POWEREST 2000VA BIVOLT 
Descrição:  ESTABILIZADOR 2 kva                                    

08.470.826/0001-26 VEGA IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO EM GERAL EIRELI R$351,54

Marca: RAGTECH                                            
Fabricante:  RAGTECH                                            
Modelo :  sense laser 2000 
Descrição:  ESTABILIZADOR 2 kva                                    

Telefone: Emai l :
(62) 03247-2676 champions@brturbo.com.br

24.395.780/0001-84 MAJOR SERVICO E COMERCIO LTDA - ME R$400,00

Marca: ESTABILIZADOR SMS                                            
Fabricante:  ESTABILIZADOR SMS PROGRESSIVE III 2000VA MONO/115V                                            
Modelo :  ESTABILIZADOR SMS PROGRESSIVE III 2000VA MONO/115V 
Descrição:  ESTABILIZADOR SMS PROGRESSIVE III 2000VA MONO/115V (5T) - 16217 ESTABILIZADOR 2 Kva &#61623; Deve atender à norma NBR 14373:2006
 &#61623; Modelo Monovolt: entrada e saída 115V~ (2000 VA ou W). 05 ou 06 tomadas de saída padrão NBR 14136 (06 apenas no modelo 2000 VA bivolt aut
omático) &#61623; Filtro de linha &#61623; Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelos bivolt automático) e 5 est
ágios (modelo monovolt), a fim de aumentar a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. &#61623; Fusível rearmável &#61623; True RMS: a
nalisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica &#61623; Au
toteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal &#61623; Led Colorido no Painel Frontal: indica as
 condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica &#61623; Chave Liga/Desliga Embutida: evita o acionamento ou desacionamen
to acidental &#61623; Proteções: curto-circuito; surtos de tensão entre fase e neutro; sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático; 
sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; sobrecarga com desligamento automático                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Pedro Henrique (31) 2516-1314 majorinfraestrutura@gmail.com

12.007.998/0001-35 S H HABERLI TECNOLOGIA - ME R$508,00

Marca: SMS                                            
Fabricante:  SMS                                            
Modelo :  PROGRESSIVE III 
Descrição:  ESTABILIZADOR 2 kva VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SWE HELEN HABERLI (81) 3251-5110 licitacao@pisontec.com
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.299.157/0001-98 MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI - ME R$566,00

Marca: ragtech                                            
Fabricante:  ragtech                                            
Modelo :  SE2000SN 
Descrição:  05 ou 06 tomadas de saída padrão NBR 14136 (06 apenas no modelo 2000 VA bivolt automático) &#61623; Filtro de linha &#61623; Microproces
sador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelos bivolt automático) e 5 estágios (modelo monovolt), a fim de aumentar a confiabili
dade e o desempenho do circuito eletrônico interno. &#61623; Fusível rearmável &#61623; True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuaç
ão precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica &#61623; Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos i
nternos, garantindo assim o seu funcionamento ideal &#61623; Led Colorido no Painel Frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, 
alta crítica e baixa crítica &#61623; Chave Liga/Desliga Embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental &#61623; Proteções: curto-circuito; surtos 
de tensão entre fase e neutro; sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático; sobreaquecimento com desligamento e rearme autom
ático; sobrecarga com desligamento automático                                    

Telefone:
(62) 3945-2225

22.801.116/0001-62 INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - R$580,00

Marca: RAGTECH                                            
Fabricante:  RGT ELETRÔNICA                                            
Modelo :  SENSE LASER SE 2000SN M1 BL - CÓD. 3487 
Descrição:  ESTABILIZADOR 2 Kva Deve atender à norma NBR 14373:2006 Modelo Monovolt: entrada e saída 115V~ (2000 VA ou W). 05 ou 06 tomadas de saí
da padrão NBR 14136 (06 apenas no modelo 2000 VA bivolt automático) Filtro de linha Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de re
gulação (modelos bivolt automático) e 5 estágios (modelo monovolt), a fim de aumentar a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. Fusíve
l rearmável True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de ener
gia elétrica Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal Led Colorido no Painel Frontal: indic
a as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica Chave Liga/Desliga Embutida: evita o acionamento ou desacionamento aci
dental Proteções: curto-circuito; surtos de tensão entre fase e neutro; sub/sobretensão de rede elétrica com esligamento e rearme automático; sobreaquecimen
to com desligamento e rearme automático; sobrecarga com desligamento automático                                    

Telefone:
(61) 03224-1657

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA LTDA - ME R$626,76

Marca: SMS                                            
Fabricante:  SMS                                            
Modelo :  PROGRESSIVE III 16218 
Descrição:  VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS GARANTIA: 12 MESES &#61623; Deve atender à norma NBR 14373:2006 &#6162
3; Modelo Monovolt: entrada e saída 115V~ (2000 VA ou W). 05 ou 06 tomadas de saída padrão NBR 14136 (06 apenas no modelo 2000 VA bivolt automático) 
&#61623; Filtro de linha &#61623; Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelos bivolt automático) e 5 estágios (m
odelo monovolt), a fim de aumentar a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. &#61623; Fusível rearmável &#61623; True RMS: analisa os
 distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica &#61623; Autoteste: 
ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal &#61623; Led Colorido no Painel Frontal: indica as condiç
ões de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica &#61623; Chave Liga/Desliga Embutida: evita o acionamento ou desacionamento acid
ental &#61623; Proteções: curto-circuito; surtos de tensão entre fase e neutro; sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático; sobrea
quecimento com desligamento e rearme automático; sobrecarga com desligamento automático                                    

Telefone: Emai l :
(41) 3019-3039 scorpion@scorpioninformatica.com.br

05.943.957/0001-95 RGT ELETRONICA LTDA. R$1.000,00

Marca: RAGTECH                                            
Fabricante:  RGT ELETRONICA                                            
Modelo :  SE 2000sn M1 BL 
Descrição:  Estabilizador 2 kva /// MARCA RAGTECH /// COD 3487 /// MODELO SE 2000sn M1 BL                                    

Telefone: Emai l :
(11) 2942-0811 fabio@spassessoria.com.br

03.655.629/0001-68 S & K INFORMATICA LTDA - ME R$2.120,00

Marca: SMS                                            
Fabricante:  SMS                                            
Modelo :  27745 
Descrição:  NOBREAK INTERACTIVE SMS 27745 POWER VISION NG 2200VA ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V COM 10 TOMADAS NOBREAK INTERACTIVE A lin
ha de nobreaks Power Vision NG, possui um design inovador e oferece a segurança perfeita para operações mais potentes com praticidade para o usuário. Ofere
ce 6 proteções: - Curto circuito no inversor; - Surtos de tensão (entre fase e neutro); - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a 
operar em modo bateria; - Sobreaquecimento no inversor e no transformador, com alarme e posterior desligamento automático; - Potência excedida, com alarm
e e posterior desligamento automático; - Descarga total das baterias. Potência máxima: 2200 VA / 1364 W Bivolt automático de entrada (115/127V~ ou 220V~)
 com saída 115V~. Autonomia estimada de 53 minutos para 25% ou 3 horas para um computador com monitor LCD de 17 polegadas Fator de potência 0,62 Ba
teria interna: 2 baterias 12V DC / 17Ah (24V DC) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Rec
arregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). F
unção True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis. Compatível com
 o software de gerenciamento de Energia SMS Power View. Adaptador de rede SNMP externo (opcional). Função Battery Saver. Permite ligar até 2 módulos de ba
teria externa. Módulo de bateria compatível = 30807-4 62251 Modulo Li 24V 40Ah Baterias Estacionarias Peso bruto: 32Kg Dimensão: 32,5cm x 19,5cm x 52,7c
m (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 85044040                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Telefone: Emai l :
(44) 3026-1011 valquiria@greendata.com.br

08.772.301/0001-45 WZ UNIAO M0NTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP R$2.700,00

Marca: TSSHARA                                            
Fabricante:  TSSHARA                                            
Modelo :  ESTABILIZADOR 
Descrição:  Estabilizador 2 kva - Evs Line 2000Va Mono 115v 6T (Com fusível rearmável)                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Wesley L de Barros (49) 3251-9515 licita10bec@gmail.com

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN R$10.000,00

Marca: SMS                                            
Fabricante:  SMS                                            
Modelo :  2KVA 
Descrição:  ESTABILIZADOR 2KVA                                    

Telefone: Emai l :
(41) 3022-3399 comametais@gmail.com

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$450,00

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
MEC

Objeto: Aquisição de estabilizador, fonte atx slim, cisco switch e nobreak.

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO
ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/127/220 V, QUANTIDADETOMADAS SAÍDA 6,
APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TENSÃO SAÍDA 110 V, CAPACIDADE
NOMINAL1000 VA

CatMat: 368376 - ESTABILIZADOR TENSÃO , APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TENSÃO
SAÍDA 110 V, CAPACIDADE NOMINAL 1000 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO
ENTRADA 115/127/220 V, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 6

Data: 01/12/2018 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 270/2018 /
UASG: 153149

Lote/Item: 4/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: UNIDADE

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.885.366/0001-01
* VENCEDOR *

LLED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME R$450,00

Marca: s/m                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/127/220 V, QUANTIDADETOMADAS SAÍDA 6, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TENSÃ
O SAÍDA 110 V, CAPACIDADE NOMINAL1000 VA                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Marcus Vinícius de Aguiar Oliveira (21) 3282-2570 comercial@lledtech.com.br

Preço (ComprasNet) 3: Média das 5 Melhores Propostas Finais R$406,81

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PILAR

Objeto: Registro de preços para eventuais e futuras aquisições de EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA E ASSESSÓRIOS, destinados a suprir as necessidades das
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PILAR/AL, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 0,3
KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA
110 V

CatMat: 245508 - ESTABILIZADOR TENSÃO , CAPACIDADE 0,3 KVA, TENSÃO
ALIMENTAÇÃO ENTRADA 220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V

Data: 27/02/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:112019 / UASG:982837

Lote/Item: /73

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/04/2019 12:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: UNIDADE
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U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.100.313/0001-91
* VENCEDOR *

ORIANI TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI - ME R$377,51

Marca: TSSHARA                                            
Fabricante:  TSSHRA                                            
Modelo :  Powerest 2000va Bivolt Saída 115v 6T 
Descrição:  123 CARACTERÍSTICAS • Microprocessado (tecnologia Flash) • Proteção contra surtos de tensão • Proteção eletrônica contra sobrecarga • Proteção
 eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída) • Entrada Bivolt com seleção automática (115V/220V) • Filtro de linha integrad
o (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI • Medição e análise em TRUE RMS • Chave liga-desliga temporizada • Sinalização visual de tens
ão em 5 níveis: = Rede normal (led aceso); = Sobretensão (piscagem rápida); = Subtensão (piscagem lenta); = Análise de rede; (piscagem crescente por 2 segun
dos); = Sobrecarga (piscagem normal). Estabilizador produzido conforme as normas NBR 5410 e NBR 14136                                    

15.329.152/0001-00 ELITE COMERCIO E SERVICOS AUTO PECAS LTDA - ME R$378,52

Marca: TS SHARA                                            
Fabricante:  TS SHARA                                            
Modelo :  TS SHARA 
Descrição:  Estabilizador: Bivolt, saída 110W, potência 2000 VA                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3034-5574 elitecomercioeservicos@gmail.com

32.314.972/0001-47 CAROLINA KOZAR DOS SANTOS 11610141954 R$379,00

Marca: SMS                                            
Fabricante:  SMS                                            
Modelo :  16216 
Descrição:  • A linha de estabilizadores microprocessados Progressive III Laser garanti uma proteção e o melhor funcionamento dos mais diversos modelos de
 impressoras a laser. • Possui ainda fusível rearmável, que possibilita acionar o produto após um evento de curto circuito ou sobrecarga, sem a necessidade de s
ubstituir o fusível ou levá-lo até uma assistência técnica. • Além dessas características, o Progressive III oferece gratuitamente o pacote Alerta 24h com os serviç
os: • Monitoramento Remoto de Ambientes; • Alarme Anti-intrusão; • Net Torpedo; • PC Remoto; • Vídeo ao Vivo via celular; • Localizador GPS via celular. • Saiba 
mais no site www.alerta24h.com.br. • Características: • COMPATÍVEL COM IMPRESSORA LASER • Potência Máxima: 1000VA Bivolt • Atende à norma NBR 14373:
2006. • Modelos bivolt automático: entrada 115/127/220V~com seleção automática e saída fixa 115V~ (600 e 1000 VA ou W). • 5 tomadas de saída padrão NB
R 14136. • Filtro de linha. • Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelos bivolt automático) e 5 estágios (modelo m
onovolt): aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. • Fusível rearmável. • True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possi
bilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. • Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circui
tos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. • Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta 
crítica e baixa crítica. • Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental. • Proteção: • Curto-circuito; • Surtos de tensão entre fase
 e neutro; • Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático; • Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; • Sobrecarg
a com desligamento automático. • Garantia: 01 ano + 03 anos (com cadastro nos primeiros 90 dias após a compra) • ento com desligamento e rearme automát
ico; • Sobrecarga com desligamento automático. • Garantia: 01 ano + 03 anos (com cadastro nos primeiros 90 dias após a compra) Peso bruto: 7,900Kg Dimen
são: 14,80cm x 10,50cm x 31,00cm (Altura x Largura x Comprimento)                                    

16.814.562/0001-09 CALEBE CABRAL DA COSTA - ME R$400,00

Marca: TS SHARA                                            
Fabricante:  ST SHARA                                            
Modelo :  9011 
Descrição:  Estabilizador: Bivolt, saída 110W, potência 2000 VA                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Calebe Cabral da Costa (62) 3088-6371 licita@mxti.com.br

16.677.622/0001-99 ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME R$499,00

Marca: ragtech                                            
Fabricante:  ragtech                                            
Modelo :  ragtech 
Descrição:  Estabilizador: Bivolt, saída 110W, potência 2000 VA                                    

Preço (ComprasNet) 4: Média das 4 Melhores Propostas Finais R$389,88

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
6ªDivisão de Exército 
3ªBrigada de Cavalaria Mecanizada

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material permanente de
processamento de dados, em proveito do Comando da 3ª Brigada de Cavalaria
Mecanizada e Organizações Militares apoiadas.

Data: 06/03/2019 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:82018 / UASG:160364

Lote/Item: /19

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/04/2019 10:28
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Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO, NOME
ESTABILIZADOR- TENSAO

CatMat: 41629 - ESTABILIZADOR TENSÃO , ESTABILIZADOR - TENSAO NOME

Homologação: 12/04/2019 10:39

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: UNIDADE

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.418.247/0001-90
* VENCEDOR *

MIDAS COMERCIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EP R$377,82

Marca: TS-SHARA                                            
Fabricante:  TS-SHARA                                            
Modelo :  Powerest 2500va 
Descrição:  Estabilizador 2500va 110V/220v 6tomadas.Características: Microprocessado (tecnologia Flash),Proteção contra surtos de tensão,Proteção eletrôni
ca contra sobrecarga,Proteção eletrônica contra sub/sobretensão,Filtro de linha integrado,Medição e análise em True RMS,Chave liga-desliga temporizada,Sinali
zação visual de tensão em 5 níveis,Rede normal, sobretensão, subtensão, análise de rede, sobrecarga.Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 19x13x
33cm,Garantia do Fornecedor:36 meses.                                    

Telefone:
(47) 03422-0502

10.894.828/0001-94 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA - ME R$388,00

Marca: TS Shara                                            
Fabricante:  TS Shara                                            
Modelo :  PowerEst 2500 Bivolt 115/220V – 6T 
Descrição:  Estabilizador 2500va 110V/220v 6tomadas.Características: Microprocessado (tecnologia Flash),Proteção contra surtos de tensão,Proteção eletrôni
ca contra sobrecarga,Proteção eletrônica contra sub/sobretensão,Filtro de linha integrado,Medição e análise em True RMS,Chave liga-desliga temporizada,Sinali
zação visual de tensão em 5 níveis,Rede normal, sobretensão, subtensão, análise de rede, sobrecarga.Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 19x13x
33cm,Garantia do Fornecedor:36 meses.                                    

Telefone:
(54) 3451-9505

11.972.582/0001-94 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME R$396,85

Marca: TS-SHARA                                            
Fabricante:  TS-SHARA                                            
Modelo :  Powerest 2500va 
Descrição:  ESTABILIZADOR TENSÃO, NOME ESTABILIZADOR- TENSAO                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Erivelton Machado Ferreira (41) 3035-7904 erivelton@caure.com.br

28.314.084/0001-57 BRASUMIX EIRELI - ME R$396,85

Marca: RAGHTECH                                            
Fabricante:  RAGHTECH                                            
Modelo :  RAGHTECH 
Descrição:  Estabilizador 2500va 110V/220v 6tomadas.Características: Microprocessado (tecnologia Flash),Proteção contra surtos de tensão,Proteção eletrôni
ca contra sobrecarga,Proteção eletrônica contra sub/sobretensão,Filtro de linha integrado,Medição e análise em True RMS,Chave liga-desliga temporizada,Sinali
zação visual de tensão em 5 níveis,Rede normal, sobretensão, subtensão, análise de rede, sobrecarga.Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 19x13x
33cm,Garantia do Fornecedor:36 meses.                                    

Preço (ComprasNet) 5: Média das 6 Melhores Propostas Finais R$467,06
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
18ªBrigada de Infantaria de Fronteira

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais de informática para suprir as
necessidades da Seção de Tecnologia da Informação da 18ª Bda Inf Fron e 18ª
Companhia de Comunicações..

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1.500
VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO
SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA
SUB/SOBRETENSÃO, 4 TOMADAS TRIPOL A, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ

CatMat: 276043 - ESTABILIZADOR TENSÃO , CAPACIDADE 1.500 VA, TENSÃO
ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA SUB/SOBRETENSÃO, 4
TOMADAS TRIPOLA, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ

Data: 10/01/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62018 / UASG:160146

Lote/Item: /25

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 210

Unidade: UNIDADE

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.531.571/0001-02
* VENCEDOR *

ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME R$444,30

Marca: TS Shara                                            
Fabricante:  Ts Shara                                            
Modelo :  PowerEst 1500va 
Descrição:  ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1.500 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍ
STICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA SUB/SOBRETENSÃO, 4 TOMADAS TRIPOL A, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ                                    

Telefone: Emai l :
(11) 3979-6981 adilson@itectecnologia.com.br

30.433.567/0001-12 LUIZ HENRIQUE SENFF R$457,33

Marca: ts shara                                            
Fabricante:  ts shara                                            
Modelo :  ts shara 
Descrição:  ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1.500 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍ
STICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA SUB/SOBRETENSÃO, 4 TOMADAS TRIPOL A, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ                                    

12.980.808/0001-61 DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$457,35

Marca: TS SHARA                                            
Fabricante:  TS SHARA                                            
Modelo :  ESTABILIZADOR 
Descrição:  ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1.500 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍ
STICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA SUB/SOBRETENSÃO, 4 TOMADAS TRIPOL A, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ                                    

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

31.552.188/0001-04 JP COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI R$457,40

Marca: BMI                                            
Fabricante:  BMI                                            
Modelo :  1500VA 
Descrição:  Estabilizador tensão, capacidade: 1.500 Va, tensão alimentação entrada: 110/220 V, tensão alimentação saída: 110 V, características adicionais: pro
teção contra sub/sobretensão, 4 tomadas tripola, freqüência: 50/60 Hz, estabilizador tensão, características adicionais: No-break, autonomia 40 min. (cota PRIN
CIPAL - participação aberta, vinculada ao item 53)                                    

25.329.167/0001-21 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP R$458,00

Marca: KVA                                            
Fabricante:  CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELLI                                            
Modelo :  KSB 1500BS 
Descrição:  NO BREAK ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1.500 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA SUB/SOBRETENSÃO, 4 TOMADAS TRIPOL A, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ 06 TOMADAS BATERIA SELADA INTE
RNA                                    

Telefone: Emai l :
(54) 09166-7221 CLAUDIR@MBAINFO.COM.BR

05.022.996/0001-50 CREATIVE INFORMATICA LTDA - ME R$528,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TSSHARA                                            
Fabricante:  TSSHARA                                            
Modelo :  EVS II Microprocessado 1500 Full Range 8T Saida 11 
Descrição:  Estabilizador tensão, capacidade: 1.500 Va, tensão alimentação entrada: 110/220 V, tensão alimentação saída: 110 V, características adicionais: pro
teção contra sub/sobretensão, 4 tomadas tripola, freqüência: 50/60 Hz, estabilizador tensão, características adicionais: No-break, autonomia 40 min. marca ts s
hara modelo EVS II Microprocessado 1500 Full Range 8T Saida 115V                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Luiz Fernando de Paula Araujo (31) 3222-5656 licitacao@creativeinfor.com.br

Item 2: No-break. R$380,72

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$390,60

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Marinha 
Comando de Operações Navais 
Comando do 4º Distrito Naval 
Capitania dos Portos do Amapá

Objeto: Processo Administrativo n¨ 63334.001512/2018-79, referente à abertura de
processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) n¨ 0008/2018, para
a aquisição de equipamentos de tecnologia da informação..

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA - No-Break Tipo 1 (700 VA)

CatMat: 150398 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA , FONTE ALIMENTAÇÃO
ININTERRUPTA NOME

Data: 01/11/2018 09:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:82018 / UASG:784312

Lote/Item: /15

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/11/2018 15:27

Homologação: 13/11/2018 18:39

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: UN

U F : AP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.100.313/0001-91
* VENCEDOR *

ORIANI TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI - ME R$327,80

Marca: TSShara                                            
Fabricante:  TSShara                                            
Modelo :  Power Ups 700va Bivolt Saída 115v 6T 
Descrição:  No-Break Tipo 1 (700 VA)                                    

31.552.188/0001-04 JP COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI R$327,88

Marca: BMI                                            
Fabricante:  BMI                                            
Modelo :  700VA 
Descrição:  No-Break Tipo 1 (700 VA) O equipamento deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: a) Formato Torre; b) Capacidade de Potência de 
Saída: 490 Watts / 700 VA; c) Potência Máxima Configurável: 490 Watts / 700 VA; d) Tensão de saída: entre 115 e 120V; e) Tensão de entrada: 115V/220V Bivolt
 automático; f) Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automática); g) Alarmes audiovisuais (sonoro e leds) que informem problemas no circuito do equipa
mento, anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia; h) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; i) Função mute; j) Forma de 
onda senoidal por aproximação - retangular PWM; k) Botão liga/desliga temporizado; l) Recarga automática das baterias; m) Partida a Frio: Permite que o nobre
ak seja ligado na ausência de rede elétrica; n) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); o) Baterias Internas: Mínimo 1 bateri
a de 12Vdc / 7Ah; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136; q) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; r) Tempo de acio
namento do inversor: &#8804; 0,8 ms; s) Dispositivo de proteção contra descarga total das baterias; t) Dispositivo de proteção contra Surtos de Tensão; u) Disp
ositivo de proteção contra Sobreaquecimento Transformador e Inversor; v) Dispositivo de proteção contra Curto-circuito no inversor; w) Dispositivo de proteção
 contra Sub/sobretensão da rede elétrica; x) Os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso e estar em linha de fabricação (não descontinuado pelo fabri
cante) na data de apresentação das propostas; y) Os equipamentos deverão dispor de serviços de garantia e suporte no Brasil; e z) Os equipamentos que vierem
 a ser fornecidos deverão estar acompanhados de sua documentação técnica original, não sendo aceitas cópias de qualquer tipo.                                    

22.801.116/0001-62 INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - R$328,00

Quantidade Descrição Observação

140 Unidades No-break.
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Marca: TS SHARA                                            
Fabricante:  TS SHARA                                            
Modelo :  POWERUPS 700VA BIVOLT 6 TOMADAS-4009 
Descrição:  No-Break Tipo 1 (700 VA) O equipamento deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: Formato Torre; Capacidade de Potência de Saída
: 490 Watts / 700 VA; Potência Máxima Configurável: 490 Watts / 700 VA; Tensão de saída: entre 115 e 120V; Tensão de entrada: 115V/220V Bivolt automático;
 Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automática); Alarmes audiovisuais (sonoro e leds) que informem problemas no circuito do equipamento, anormalida
des na rede elétrica e final do tempo de autonomia; Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; Função mute; Forma de onda senoidal por aproxi
mação - retangular PWM; Botão liga/desliga temporizado; Recarga automática das baterias; Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de red
e elétrica; Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah; Quantidade de Tom
adas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136; Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; Tempo de acionamento do inversor: &#8804; 0,8 ms; Dispos
itivo de proteção contra descarga total das baterias; Dispositivo de proteção contra Surtos de Tensão; Dispositivo de proteção contra Sobreaquecimento Transf
ormador e Inversor; Dispositivo de proteção contra Curto-circuito no inversor; Dispositivo de proteção contra Sub/sobretensão da rede elétrica; Os equipamento
s deverão ser novos e de primeiro uso e estar em linha de fabricação (não descontinuado pelo fabricante) na data de apresentação das propostas; Os equipame
ntos deverão dispor de serviços de garantia e suporte no Brasil; e Os equipamentos que vierem a ser fornecidos deverão estar acompanhados de sua document
ação técnica original, não sendo aceitas cópias de qualquer tipo.                                    

Telefone:
(61) 03224-1657

27.267.032/0001-04 BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME R$359,75

Marca: TS SHARA                                            
Fabricante:  TS SHARA UPS POWER 700 BIVOLT                                            
Modelo :  TS SHARA UPS POWER 700 BIVOLT 
Descrição:  No-Break Tipo 1 (700 VA)                                    

65.147.399/0001-83 SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - ME R$360,34

Marca: RAGTECH                                            
Fabricante:  RAGTECH                                            
Modelo :  NOBREAK EASY WAY NEW 700 CB TI BL 
Descrição:  NOBREAK EASY WAY NEW 700 CB TI BL                                    

Telefone: Emai l :
(31) 2571-2972 wanderson@setcomputadores.com.br

05.262.518/0001-17 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP R$363,00

Marca: Serrana                                            
Fabricante:  Serrana Sistemas de Energia                                            
Modelo :  Pinot 700 5 Q I/1 
Descrição:  Nobreak Tipo 1 (700 VA) O equipamento deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: a) Formato Torre; b) Capacidade de Potência de S
aída: 490 Watts / 700 VA; c) Potência Máxima Configurável: 490 Watts / 700 VA; d) Tensão de saída: entre 115 e 120V; e) Tensão de entrada: 115V/220V Bivolt 
automático; f) Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automática); g) Alarmes audiovisuais (sonoro e leds) que informem problemas no circuito do equipam
ento, anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia; h) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; i) Função mute; j) Forma de o
nda senoidal por aproximação - retangular PWM; k) Botão liga/desliga temporizado; l) Recarga automática das baterias; m) Partida a Frio: Permite que o nobreak
 seja ligado na ausência de rede elétrica; n) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); o) Baterias Internas: Mínimo 1 bateria 
de 12Vdc / 7Ah; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136; q) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; r) Tempo de acion
amento do inversor: &#8804; 0,8 ms; s) Dispositivo de proteção contra descarga total das baterias; t) Dispositivo de proteção contra Surtos de Tensão; u) Dispo
sitivo de proteção contra Sobreaquecimento Transformador e Inversor; v) Dispositivo de proteção contra Curto-circuito no inversor; w) Dispositivo de proteção 
contra Sub/sobretensão da rede elétrica; x) Os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso e estar em linha de fabricação (não descontinuado pelo fabri
cante) na data de apresentação das propostas; y) Os equipamentos deverão dispor de serviços de garantia e suporte no Brasil; e z) Os equipamentos que vierem
 a ser fornecidos deverão estar acompanhados de sua documentação técnica original, não sendo aceitas cópias de qualquer tipo. Modelo: Pinot 700 5 Q I/1 Gar
antia: 12 (doze) meses Prazo de Entrega: 40 (quarenta) dias Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias                                    

Telefone: Emai l :
(54) 3419-1642 licitacoes1@serranaenergia.com.br

05.593.369/0001-79 PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA R$376,60

Marca: BMI                                            
Fabricante:  BMI                                            
Modelo :  MODELO MAXXIPOWER 2 
Descrição:  No-Break Tipo 1 (700 VA) O equipamento deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: a) Formato Torre; b) Capacidade de Potência de 
Saída: 490 Watts / 700 VA; c) Potência Máxima Configurável: 490 Watts / 700 VA; d) Tensão de saída: entre 115 e 120V; e) Tensão de entrada: 115V/220V Bivolt
 automático; f) Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automática); g) Alarmes audiovisuais (sonoro e leds) que informem problemas no circuito do equipa
mento, anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia; h) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; i) Função mute; j) Forma de 
onda senoidal por aproximação - retangular PWM; k) Botão liga/desliga temporizado; l) Recarga automática das baterias; m) Partida a Frio: Permite que o nobre
ak seja ligado na ausência de rede elétrica; n) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); o) Baterias Internas: Mínimo 1 bateri
a de 12Vdc / 7Ah; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136; q) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; r) Tempo de acio
namento do inversor: &#8804; 0,8 ms; s) Dispositivo de proteção contra descarga total das baterias; t) Dispositivo de proteção contra Surtos de Tensão; u) Disp
ositivo de proteção contra Sobreaquecimento Transformador e Inversor; v) Dispositivo de proteção contra Curto-circuito no inversor; w) Dispositivo de proteção
 contra Sub/sobretensão da rede elétrica; x) Os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso e estar em linha de fabricação (não descontinuado pelo fabri
cante) na data de apresentação das propostas; y) Os equipamentos deverão dispor de serviços de garantia e suporte no Brasil; e z) Os equipamentos que vierem
 a ser fornecidos deverão estar acompanhados de sua documentação técnica original, não sendo aceitas cópias de qualquer tipo                                    

20.061.104/0001-13 NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI R$404,61
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Marca: RAGTECH                                            
Fabricante:  RAGTECH                                            
Modelo :  EASY PRO NEP 
Descrição:  "ITEM 15. Descrição: No-Break Tipo 1 (700 VA) Formato Torre; b) Capacidade de Potência de Saída: 490 Watts / 700 VA; c) Potência Máxima Config
urável: 490 Watts / 700 VA; d) Tensão de saída: entre 115 e 120V; e) Tensão de entrada: 115V/220V Bivolt automático; f) Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 3 
Hz (automática); g) Alarmes audiovisuais (sonoro e leds) que informem problemas no circuito do equipamento, anormalidades na rede elétrica e final do tempo
 de autonomia; h) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; i) Função mute; j) Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM; k) B
otão liga/desliga temporizado; l) Recarga automática das baterias; m) Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; n) Rendime
nto Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); o) Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo
 4 no padrão NBR 14136; q) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; r) Tempo de acionamento do inversor: &#8804; 0,8 ms; s) Dispositivo d
e proteção contra descarga total das baterias; t) Dispositivo de proteção contra Surtos de Tensão; u) Dispositivo de proteção contra Sobreaquecimento Transfor
mador e Inversor; v) Dispositivo de proteção contra Curto-circuito no inversor; w) Dispositivo de proteção contra Sub/sobretensão da rede elétrica; x) Os equipa
mentos deverão ser novos e de primeiro uso e estar em linha de fabricação (não descontinuado pelo fabricante) na data de apresentação das propostas; y) Os e
quipamentos deverão dispor de serviços de garantia e suporte no Brasil; e z) Os equipamentos que vierem a ser fornecidos deverão estar acompanhados de sua
 documentação técnica original, não sendo aceitas cópias de qualquer tipo.. S/N. Fabricante: RAGTECH. Procedência: 0. Apres.: UND. Quantidade:40 - Valor Unit
ário:R$ 1.608,15 (Um Mil, Seiscentos e Oito Reais e Quinze Centavos). Valor Total:R$ 64.326,14 (Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais e Quatorz
e Centavos). . Conforme edital. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 30 dias, após o recebimento da nota de empenho. Preços ofertados englobam t
odos os tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza. Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do edital. "                                    

Telefone:
(96) 03217-0038

13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME R$500,00

Marca: Energylux                                            
Fabricante:  Energylux                                            
Modelo :  Work Save 700va 
Descrição:  No-Break Tipo 1 (700 VA) O equipamento deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: a) Formato Torre; b) Capacidade de Potência de 
Saída: 490 Watts / 700 VA; c) Potência Máxima Configurável: 490 Watts / 700 VA; d) Tensão de saída: entre 115 e 120V; e) Tensão de entrada: 115V/220V Bivolt
 automático; f) Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automática); g) Alarmes audiovisuais (sonoro e leds) que informem problemas no circuito do equipa
mento, anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia; h) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; i) Função mute; j) Forma de 
onda senoidal por aproximação - retangular PWM; k) Botão liga/desliga temporizado; l) Recarga automática das baterias; m) Partida a Frio: Permite que o nobre
ak seja ligado na ausência de rede elétrica; n) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); o) Baterias Internas: Mínimo 1 bateri
a de 12Vdc / 7Ah; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136; q) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; r) Tempo de acio
namento do inversor: &#8804; 0,8 ms; s) Dispositivo de proteção contra descarga total das baterias; t) Dispositivo de proteção contra Surtos de Tensão; u) Disp
ositivo de proteção contra Sobreaquecimento Transformador e Inversor; v) Dispositivo de proteção contra Curto-circuito no inversor; w) Dispositivo de proteção
 contra Sub/sobretensão da rede elétrica; x) Os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso e estar em linha de fabricação (não descontinuado pelo fabri
cante) na data de apresentação das propostas; y) Os equipamentos deverão dispor de serviços de garantia e suporte no Brasil; e z) Os equipamentos que vierem
 a ser fornecidos deverão estar acompanhados de sua documentação técnica original, não sendo aceitas cópias de qualquer tipo.                                    

Telefone: Emai l :
(11) 3979-6981 adilson@itectecnologia.com.br

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP R$650,00

Marca: SMS                                            
Fabricante:  SMS                                            
Modelo :  NOBREAK 
Descrição:  No-Break Tipo 1 (700 VA) O equipamento deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: a) Formato Torre; b) Capacidade de Potência de 
Saída: 490 Watts / 700 VA; c) Potência Máxima Configurável: 490 Watts / 700 VA; d) Tensão de saída: entre 115 e 120V; e) Tensão de entrada: 115V/220V Bivolt
 automático; f) Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automática); g) Alarmes audiovisuais (sonoro e leds) que informem problemas no circuito do equipa
mento, anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia; h) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; i) Função mute; j) Forma de 
onda senoidal por aproximação - retangular PWM; k) Botão liga/desliga temporizado; l) Recarga automática das baterias; m) Partida a Frio: Permite que o nobre
ak seja ligado na ausência de rede elétrica; n) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); o) Baterias Internas: Mínimo 1 bateri
a de 12Vdc / 7Ah; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136; q) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; r) Tempo de acio
namento do inversor: &#8804; 0,8 ms; s) Dispositivo de proteção contra descarga total das baterias; t) Dispositivo de proteção contra Surtos de Tensão; u) Disp
ositivo de proteção contra Sobreaquecimento Transformador e Inversor; v) Dispositivo de proteção contra Curto-circuito no inversor; w) Dispositivo de proteção
 contra Sub/sobretensão da rede elétrica; x) Os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso e estar em linha de fabricação                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3434-4533 eliabio@sanet.com.br

79.053.468/0001-02 ALESSANDRA MILANI - EPP R$700,00

Marca: RAGTECH                                            
Fabricante:  RAGTECH                                            
Modelo :  New EASY WAY 1200 - Trivolt 
Descrição:  No-Break Tipo 1 (700 VA)                                    

Telefone: Emai l :
(41) 3012-4562 rubinhofagundes@hotmail.com

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954 R$712,00
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Marca: RAGTECH                                            
Fabricante:  RAGTECH                                            
Modelo :  COD 4139 
Descrição:  "No-Break Tipo 1 (700 VA): O equipamento deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: a) Formato Torre; b) Capacidade de Potência de
 Saída: 490 Watts / 700 VA; c) Potência Máxima Configurável: 490 Watts / 700 VA; d) Tensão de saída: entre 115 e 120V; e) Tensão de entrada: 115V/220V Bivol
t automático; f) Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automática); g) Alarmes audiovisuais (sonoro e leds) que informem problemas no circuito do equipa
mento, anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia; h) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; i) Função mute; j) Forma de 
onda senoidal por aproximação - retangular PWM; k) Botão liga/desliga temporizado; l) Recarga automática das baterias; m) Partida a Frio: Permite que o nobre
ak seja ligado na ausência de rede elétrica; n) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); o) Baterias Internas: Mínimo 1 bateri
a de 12Vdc / 7Ah; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136; q) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; r) Tempo de acio
namento do inversor: <= 0,8 ms; s) Dispositivo de proteção contra descarga total das baterias; t) Dispositivo de proteção contra Surtos de Tensão; u) Dispositiv
o de proteção contra Sobreaquecimento Transformador e Inversor; v) Dispositivo de proteção contra Curto-circuito no inversor; w) Dispositivo de proteção cont
ra Sub/sobretensão da rede elétrica; "                                    

13.303.564/0001-45 F. DA SILVA E SILVA - EPP R$712,00

Marca: SMS                                            
Fabricante:  SMS                                            
Modelo :  27284 
Descrição:  27284 SMS Nobreak 700VA Bivolt Net4+. Modelo: 27284 NET4+ uSM700Bi 115V = entrada 115/127V ou 220V e saída 115V. Autonomia estimada
 de 25 minutos para 1 PC (onboard) + 1 monitor LCD 17 + 1 impressora. 4 tomadas de saída Padrão NBR 14136. Estabilizador interno com 4 estágios de regula
ção. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalizaç
ão de algum evento. Porta fusível externo com unidade reserva. Peso bruto: 8,900Kg. Dimensão: 21,90cm x 14,20cm x 46,00cm (Altura x Largura x Compriment
o). Garantia de 1 ano pelo fabricante.                                    

Telefone: Emai l :
(96) 08115-8706 INSTITUTOCONTABIL@GMAIL.COM

09.330.975/0001-52 BSD ENGENHARIA CONSTRUCOES INSTALACOES E SERVICOS LTDA R$1.000,00

Marca: sms                                            
Fabricante:  sms                                            
Modelo :  no- break 
Descrição:  No-Break Tipo 1 (700 VA)                                    

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$333,27

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanentes e materiais de consumo
de informatica.

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA - No Break 700VA, cor preto,
tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR
14136 10A/250V - pino de 4mm de diâmetro), tensão de saída: 115V, potência:
700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3
estágios, bateria interna 12v 7a.

CatMat: 150398 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA , FONTE ALIMENTAÇÃO
ININTERRUPTA NOME

Data: 26/12/2018 10:50

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:912018 / UASG:980425

Lote/Item: /26

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/01/2019 16:37

Homologação: 05/02/2019 13:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: UNIDADE

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.525.328/0001-57
* VENCEDOR *

E. DO S. MACEDO DA SILVA R$313,50

Marca: INTELBRAS                                            
Fabricante:  INTELBRAS                                            
Modelo :  INTELBRAS 
Descrição:  No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâm
etro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v 7a.                         
           

21.239.832/0001-35 PANTOJA & BARBOSA LTDA R$316,70
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Marca: SMS                                            
Fabricante:  SMS                                            
Modelo :  115V 
Descrição:  No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâm
etro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v 7a.                         
           

11.235.712/0001-06 LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO R$329,50

Marca: TS SHARA                                            
Fabricante:  TS SHARA                                            
Modelo :  NoBreak 700VA 
Descrição:  No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâm
etro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v 7a.                         
           

Telefone: Emai l :
(91) 3278-7254 lancenorte@lancenorte.com

11.463.373/0001-15 BRITO E FEITOSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$333,00

Marca: RAGTECH                                            
Fabricante:  RGT ELETRÔNICA EIRELI                                            
Modelo :  Easy Way 
Descrição:  No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâm
etro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v 7a.                         
           

20.121.311/0001-16 W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP R$333,27

Marca: TS SHARA                                            
Fabricante:  TS SHARA                                            
Modelo :  No Break 700VA 
Descrição:  No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâm
etro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v 7a.                         
           

Telefone: Emai l :
(91) 03226-0112 jemmanuelmduarte@yahoo.com.br

26.370.836/0001-71 E C GARCIA DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACA R$333,27

Marca: SMS                                            
Fabricante:  SMS                                            
Modelo :  SMS 
Descrição:  No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâm
etro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v 7a.                         
           

Telefone: Emai l :
(91) 08277-0759 EG-SANTOS@OUTLOOK.COM.BR

14.352.577/0001-77 RICARDO LUIS ALMEIDA DE SOUSA - ME R$333,27

Marca: BMI                                            
Fabricante:  BMI                                            
Modelo :  700VA 
Descrição:  No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâm
etro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v 7a.                         
           

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RICARDO LUIS ALMEIDA DE SOUSA (86) 3304-2503 infoartinformaticalicitacao@gmail.com

22.328.534/0001-84 L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT R$333,27

Marca: ragtech                                            
Fabricante:  ragtech                                            
Modelo :  ragtech 
Descrição:  No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâm
etro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v 7a.                         
           

Telefone:
(65) 09255-3342

13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME R$349,00
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Marca: TS Shara                                            
Fabricante:  TS Shara                                            
Modelo :  700va 
Descrição:  No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâm
etro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v 7a.                         
           

Telefone: Emai l :
(11) 3979-6981 adilson@itectecnologia.com.br

21.100.313/0001-91 ORIANI TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI - ME R$400,00

Marca: Ragtech                                            
Fabricante:  Ragtech                                            
Modelo :  NOBREAK SAVE NSV 700 STD Ti BL 
Descrição:  No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâm
etro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v                               
     

14.499.338/0001-44 CRISTIANE MABEL TEIXEIRA 05498863624 R$910,00

Marca: ts shara/similar                                            
Fabricante:  ts shara/similar                                            
Modelo :  tsshara/similar 
Descrição:  No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâm
etro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v 7a.                         
           

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Ivan Rodrigues de Oliveira (85) 3312-6600 marcktec@yahoo.com.br

Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais R$340,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Pelotas 
Pró-Reitoria Administrativa

Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes para a Unidade de Telefonia da UFPel.

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO
ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
AUTOMÁTICO, TIPO NO BREAK, CAPACIDADE NOMINAL 1,4 VA

CatMat: 366435 - ESTABILIZADOR TENSÃO, 110/220 V, AUTOMÁTICO, NO BREAK, 1,4
VA

Data: 18/12/2018 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1392018 / UASG:154047

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/12/2018 11:53

Homologação: 26/12/2018 14:36

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: UNIDADE

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.314.084/0001-57
* VENCEDOR *

BRASUMIX EIRELI - ME R$319,96

Marca: ragtech                                            
Fabricante:  ragtech                                            
Modelo :  ragtech 
Descrição:  ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOMÁTICO, TIPO NO BREAK, CAPACID
ADE NOMINAL 1,4 VA                                    

31.552.188/0001-04 JP COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI R$319,97
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Marca: TSSHARA                                            
Fabricante:  TSSHARA                                            
Modelo :  600VA 
Descrição:  Nobreak, capacidade 600VA, bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~, com as seguintes características técnicas: Estabiliza
dor interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Função que permita que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; 
Função que evite o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil; Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser 
substituída; Recarga automática da bateria em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; Autoteste ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos; Com
 regulação on-line; Inversor sincronizado com a rede; Circuito desmagnetizador para garantir um valor de tensão adequado para equipamentos de informática, á
udio e vídeo (cargas não lineares); Led que indica as condições de funcionamento do nobreak; Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, 
subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Botão liga/desliga temporizado com função que 
evite o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento; Gabinete plástico antichama; Fusív
el rearmável ou disjuntor rearmável. * O Nobreak deve ter proteções contra curto-circuito no inversor, contra surtos de tensão entre fase e neutro, contra sub/so
bretensão da rede elétrica (na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria), contra sobreaquecimento no inversor e no transformador e contra 
descarga total das baterias.                                    

30.678.144/0001-62 AR SERVICOS TECNOLOGIA LTDA R$320,00

Marca: TS SHARA                                            
Fabricante:  TS SHARA                                            
Modelo :  UPS Mini 600 1BS Bivolt 115V 6T 115V 5A 
Descrição:  "Nobreak, capacidade 600VA, bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~, com as seguintes características técnicas: Estabiliza
dor interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Função que permita que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; 
Função que evite o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil; Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser 
substituída; Recarga automática da bateria em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; Autoteste ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos; Com
 regulação on-line; Inversor sincronizado com a rede; Circuito desmagnetizador para garantir um valor de tensão adequado para equipamentos de informática, á
udio e vídeo (cargas não lineares); Led que indica as condições de funcionamento do nobreak; Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, 
subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Botão liga/desliga temporizado com função que 
evite o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento; Gabinete plástico antichama; Fusív
el rearmável. * O Nobreak deve ter proteções contra curto-circuito no inversor, contra surtos de tensão entre fase e neutro, contra sub/sobretensão da rede elétri
ca (na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria), contra sobreaquecimento no inversor e no transformador e contra descarga total das bate
rias."                                    

26.776.000/0001-71 ADRIANO HELLWIG 01132444012 R$360,00

Marca: SMS                                            
Fabricante:  SMS                                            
Modelo :  SMS 
Descrição:  Nobreak, capacidade 600VA, bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~, com as seguintes características técnicas: Estabiliza
dor interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Função que permita que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; 
Função que evite o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil; Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser 
substituída; Recarga automática da bateria em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; Autoteste ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos; Com
 regulação on-line; Inversor sincronizado com a rede; Circuito desmagnetizador para garantir um valor de tensão adequado para equipamentos de informática, á
udio e vídeo (cargas não lineares); Led que indica as condições de funcionamento do nobreak; Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, 
subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Botão liga/desliga temporizado com função que 
evite o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento; Gabinete plástico antichama; Fusív
el rearmável ou disjuntor rearmável. * O Nobreak deve ter proteções contra curto-circuito no inversor, contra surtos de tensão entre fase e neutro, contra sub/so
bretensão da rede elétrica (na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria), contra sobreaquecimento no inversor e no transformador e contra 
descarga total das baterias.                                    

30.856.536/0001-74 LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA 13749903611 R$378,27

Marca: tsshara                                            
Fabricante:  shara                                            
Modelo :  ups600va 
Descrição:  ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOMÁTICO, TIPO NO BREAK, CAPACID
ADE NOMINAL 1,4 VA                                    

03.655.629/0001-68 S & K INFORMATICA LTDA - ME R$391,00
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Marca: SMS                                            
Fabricante:  SMS                                            
Modelo :  SMS 27395 
Descrição:  NOBREAK SMS 27395 STATION II 600 Entrada Bivolt e Saída 115V 4 Tomadas • OFERECE 6 PROTEÇÕES: 1. Sobreaquecimento no transformador; 
2. Potência excedida; 3. Descarga total da bateria; 4. Curto-circuito no inversor; 5. Surtos de tensão entre fase e neutro; 6. Sub/sobretensão da rede elétrica (na o
corrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria). • Modelo: 27395 STATION II uST600Bi 115 = entrada 115/127V ou 220V e saída 115V. • Autonom
ia estimada de 25 minutos para 1 PC (onboard) + 1 monitor LCD 17 + 1 impressora Jato de tinta doméstica • 4 tomadas de saída Padrão NBR 14136 (adquira s
eparadamente o extension cord para aumentar número de tomadas de saída) • Filtro de linha. • Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. • Forma de o
nda senoidal por aproximação (retangular PWM). • DC Start. • Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil. • Au
todiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. • Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. •
 Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga. • True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e pos
sibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. • Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: a
umenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. • Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu 
funcionamento ideal. • Interativo - regulação on-line. • Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). • Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão ad
equado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). • Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobre
ak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. • Alarme audiovisual: sinalização de eventos com
o queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. • Botão liga/desliga temporizado
 com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. • Porta fusível e
xterno com unidade reserva. Peso bruto: 7,300Kg Dimensão: 18,30cm x 11,00cm x 33,30cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 85044040                            
        

Telefone: Emai l :
(44) 3026-1011 valquiria@greendata.com.br

Preço (ComprasNet) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$412,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Marinha 
Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de informática,
materiais de infraestrutura para modernização dos sistemas de áudio e som
(fonoclama) e monitoramento eletrônico de segurança (Circuito fechado de TV-
CFTV) do Complexo Naval da Ilha das Flores (CNIF)..

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1000
VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO
SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 04 TOMADAS,
CHAVELIGA/DESLIGA EMBUTIDA, GABINETE

CatMat: 267839 - ESTABILIZADOR TENSÃO , CAPACIDADE 1000 VA, TENSÃO
ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 04 TOMADAS, CHAVE LIGA/DESLIGA
EMBUTIDA, GABINETE

Data: 13/12/2018 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72018 / UASG:795380

Lote/Item: /16

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/01/2019 14:38

Homologação: 27/02/2019 18:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: UNIDADE

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.741.322/0001-07
* VENCEDOR *

EXITTEC COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP R$412,00

Marca: RAGTECH                                            
Fabricante:  RGT ELETRÔNICA LTDA                                            
Modelo :  Easy Way 1200 STD-TI 
Descrição:  Nobreak 1200va/600w CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA Tensão nominal: Bivolt automático (115-127/220V) Variação máxima: 88 a 141V (rede 11
5V) e 175 a 260V (rede 220V) Frequência de rede [Hz] 60 ±5 Plugue do cabo de forca Padrão NBR 14136 CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA Potencia máxima 1200V
A/600W Tensão nominal 115V Regulação 5% (para operação bateria) + 6% - 10% (para operação rede) Frequência 60Hz ±1% (para operação bateria) Forma de o
nda Senoidal por aproximação (retangular PWM) Numero de tomadas 5 tomadas no Padrão NBR 14136 CARACTERÍSTICAS GERAIS Microprocessador RISC/FL
ASH de alta velocidade e Interativo regulação on-line. Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Forma de onda senoidal por aproximaçã
o (retangular PWM). Função que permite que o nobreak seja liga na ausência de rede elétrica. Função que evita o consumo desnecessário da carga da bateria, pr
eservando a sua vida útil. Autodiagnóstico de bateria Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. Função que possibilita 
a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Função que analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamen
to Equipamento ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos. Inversor sincroni
zado com a rede (sistema PLL). Lei colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak modo rede, modo inversor/bateria, final de aut
onomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do te
mpo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. Botão liga/ desliga temporizado com função Mute Porta fusível externo com unidade
 reserva. Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria) Acionamento do inversor < 0,8 ms Com 2 baterias interna de 12Vdc / 5Ah para au
tonomia de 25minutos para ligar 1 micro e 1 monitor PROTECOES: Sobreaquecimento no transformador; Potencia excedida; Descarga total da bateria; Curto - c
ircuito no inversor; Surtos de tensão entre fase e neutro; Sub/sobretensao da rede elétrica, caso haja a ocorrência o nobreak passa a operar em modo bateria. 12
 meses de garantia. A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da proposta. Validade da ata é de 12(doze) meses. Pr
azo de entrega: em até 30 dias corridos a contar do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Compra pela CONTRATANTE. Já incluso no preço propo
sto todos os impostos, taxas, seguro, frete, ISS/ICMS e outros encargos incidentes sobre o produto.                                    
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Nome de Contato: Telefone: Emai l :
ELENICE FERREIRA DA SILVA (21) 3173-1096 exittec@exittec.com.br

Preço (ComprasNet) 5: Mediana das Propostas Finais R$399,42

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria Regional da Republica da 1ª Rgiao

Objeto: Registro de preços para aquisição de discos sólidos-SSD, pendrives e nobreaks
para atendimento das demandas da Procuradoria Regional da República da 1ª
Região..

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO
ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127 VCA, TENSÃO SAÍDA 120 VCA, FATOR
POTÊNCIA 0,7, CAPACIDADE NOMINAL 3000 VA

CatMat: 429240 - ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO SAÍDA 120 VCA, FATOR
POTÊNCIA 0,7, CAPACIDADE NOMINAL 3000 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO
ENTRADA 127 VCA

Data: 11/12/2018 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102018 / UASG:200208

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/12/2018 19:05

Homologação: 21/12/2018 12:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: UNIDADE

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.531.571/0001-02
* VENCEDOR *

ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME R$324,04

Marca: TS Shara                                            
Fabricante:  Ts Shara                                            
Modelo :  PowerUPS 700va 
Descrição:  Nobreak de 700 ou 800VA • Potência mínima de 400W; • Forma de onda senoidal por aproximação – retangular PWM; • Entrada Bivolt automático 
(100-127v / 200-240v) e Saída (110-127v); • Botão Liga/Desliga temporizado; • Partida a frio: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; • Proteção: de sobr
eaquecimento do transformador e inversor; de descarga total das baterias; de curto-circuito do inversor; de surtos de tensão e de sub/sobretensão da rede elétri
ca; • Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; • Rendimento mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); • Possuir no
 mínimo 1 bateria interna de 12Vdc/7Ah; • Possuir LED para indicação das condições do nobreak; • Permitir recarga automática da bateria com o equipamento d
esligado; • Temperatura de operação de 0º a 40º C; • Possuir circuito desmagnetizador; • Possuir microcontrolador CISC de alta velocidade; • Porta fusível de ac
esso externo com unidade reserva; • Tempo de acionamento do inversor de no máximo 0,8ms; • Possuir conexão para bateria externa;• Possuir no mínimo 4 to
madas padrão NBR 14136; • Em conformidade com a norma NBR 14373;                                    

Telefone: Emai l :
(11) 3979-6981 adilson@itectecnologia.com.br

07.109.099/0001-03 LEXOS - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME R$326,39

Marca: RAGTECH                                            
Fabricante:  RAGTECH                                            
Modelo :  NOB EASY WAY NEW 700 CB TI BL COD 4139 
Descrição:  ESTABILIZADOR 700VA,CONFORME ESPECIFICAÇÕES EDITALÍCIAS, SOMOS ME.                                    

Telefone:
(19) 3585-4819

25.329.167/0001-21 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP R$328,00

Marca: KVA                                            
Fabricante:  CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELLI                                            
Modelo :  KSB 700BS 
Descrição:  ESTABILIZADOR TENSÃOE NO BREAK, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127 VCA, TENSÃO SAÍDA 120 VCA, FATOR POTÊNCIA 0,7, CAPACIDADE 
NOMINAL 800 VA BATERIA SELADA INTERNA ESTABILIZADO                                    

Telefone: Emai l :
(54) 09166-7221 CLAUDIR@MBAINFO.COM.BR

22.801.116/0001-62 INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - R$331,00

16 / 21 

Cotação Banco de Preços. Relatorio_Cotação. (0531051)         SEI 0000735-65.2019.6.02.8000 / pg. 62

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=200208&uasg=200208&numprp=102018&Seq=1


CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: RAGTECH                                            
Fabricante:  RGT ELETRONICA                                            
Modelo :  NOBREAK NEW EASY NEW 700 CB-TI BL 
Descrição:  Nobreak de 700 ou 800VA Potência mínima de 400W; Forma de onda senoidal por aproximação – retangular PWM; Entrada Bivolt automático (10
0-127v / 200-240v) e Saída (110-127v); Botão Liga/Desliga temporizado; Partida a frio: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Proteção: de sobreaqueci
mento do transformador e inversor; de descarga total das baterias; de curto-circuito do inversor; de surtos de tensão e de sub/sobretensão da rede elétrica; Esta
bilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; Rendimento mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); Possuir no mínimo 1 
bateria interna de 12Vdc/7Ah; Possuir LED para indicação das condições do nobreak; Permitir recarga automática da bateria com o equipamento desligado; Te
mperatura de operação de 0º a 40º C; Possuir circuito desmagnetizador; Possuir microcontrolador CISC de alta velocidade; Porta fusível de acesso externo com
 unidade reserva; Tempo de acionamento do inversor de no máximo 0,8ms; Possuir conexão para bateria externa; Possuir no mínimo 4 tomadas padrão NBR 1
4136; Em conformidade com a norma NBR 14373; MODELOS DE REFERÊNCIA: NHS Mini III, SMS Station II.                                    

Telefone:
(61) 03224-1657

05.022.996/0001-50 CREATIVE INFORMATICA LTDA - ME R$360,00

Marca: TSSHARA                                            
Fabricante:  TSSHARA                                            
Modelo :  UPS Soho II 800 UNIVERSAL 1BS/1BA 1 Exp BIV AUTO 6 
Descrição:  ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127 VCA, TENSÃO SAÍDA 120 VCA, FATOR POTÊNCIA 0,7, CAPACIDADE NOMINAL 30
00 VA ,,MARCA TS SHARA MODELO UPS Soho II 800 UNIVERSAL 1BS/1BA 1 Exp BIV AUTO 6T                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Luiz Fernando de Paula Araujo (31) 3222-5656 licitacao@creativeinfor.com.br

21.822.463/0001-09 LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP R$374,99

Marca: NHS                                            
Fabricante:  NHS                                            
Modelo :  NHS 
Descrição:  Nobreak de 700 ou 800VA • Potência mínima de 400W; • Forma de onda senoidal por aproximação – retangular PWM; • Entrada Bivolt automático 
(100-127v / 200-240v) e Saída (110-127v); • Botão Liga/Desliga temporizado; • Partida a frio: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; • Proteção: de sobr
eaquecimento do transformador e inversor; de descarga total das baterias; de curto-circuito do inversor; de surtos de tensão e de sub/sobretensão da rede elétri
ca; • Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; • Rendimento mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); • Possuir no
 mínimo 1 bateria interna de 12Vdc/7Ah; • Possuir LED para indicação das condições do nobreak; • Permitir recarga automática da bateria com o equipamento d
esligado; • Temperatura de operação de 0º a 40º C; • Possuir circuito desmagnetizador; • Possuir microcontrolador CISC de alta velocidade; • Porta fusível de ac
esso externo com unidade reserva; • Tempo de acionamento do inversor de no máximo 0,8ms; • Possuir conexão para bateria externa;• Possuir no mínimo 4 to
madas padrão NBR 14136; • Em conformidade com a norma NBR 14373;                                    

Telefone:
(61) 3357-2151

04.114.694/0001-49 JMD DISTRIBUIDORA LTDA - EPP R$385,44

Marca: ts shara                                            
Fabricante:  ts shara                                            
Modelo :  ups soho II 
Descrição:  UPS Soho II 800 UNIVERSAL 1BS/1BA 1 Exp BIV AUTO 6T Saida 115V OU 220V 7A / 45A                                    

Telefone:
(31) 03533-1855

16.911.267/0001-70 PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME R$385,45

Marca: ts shara                                            
Fabricante:  ts shara                                            
Modelo :  4414 UPS SOHO II UNIVERSAL 800VA 
Descrição:  Nobreak de 700 ou 800VA • Potência mínima de 400W; • Forma de onda senoidal por aproximação – retangular PWM; • Entrada Bivolt automático 
(100-127v / 200-240v) e Saída (110-127v); • Botão Liga/Desliga temporizado; • Partida a frio: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; • Proteção: de sobr
eaquecimento do transformador e inversor; de descarga total das baterias; de curto-circuito do inversor; de surtos de tensão e de sub/sobretensão da rede elétri
ca; • Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; • Rendimento mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); • Possuir no
 mínimo 1 bateria interna de 12Vdc/7Ah; • Possuir LED para indicação das condições do nobreak; • Permitir recarga automática da bateria com o equipamento d
esligado; • Temperatura de operação de 0º a 40º C; • Possuir circuito desmagnetizador; • Possuir microcontrolador CISC de alta velocidade; • Porta fusível de ac
esso externo com unidade reserva; • Tempo de acionamento do inversor de no máximo 0,8ms; • Possuir conexão para bateria externa; • Possuir no mínimo 4 to
madas padrão NBR 14136; • Em conformidade com a norma NBR 14373; • MODELOS DE REFERÊNCIA: NHS Mini III, SMS Station II.                                    

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

13.856.115/0001-24 COMPRE ORIGINAL PONTO COM LTDA - ME R$390,00
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Marca: RAGTECH                                            
Fabricante:  RAGTECH                                            
Modelo :  EASY NEW WAY 
Descrição:  Nobreak de 700 • Potência mínima de 400W; • Forma de onda senoidal por aproximação – retangular PWM; • Entrada Bivolt automático (100-127v
 / 200-240v) e Saída (110-127v); • Botão Liga/Desliga temporizado; • Partida a frio: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; • Proteção: de sobreaquecime
nto do transformador e inversor; de descarga total das baterias; de curto-circuito do inversor; de surtos de tensão e de sub/sobretensão da rede elétrica; • Estabi
lizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; • Rendimento mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); • Possuir no mínimo 1 
bateria interna de 12Vdc/7Ah; • Possuir LED para indicação das condições do nobreak; • Permitir recarga automática da bateria com o equipamento desligado; • 
Temperatura de operação de 0º a 40º C; • Possuir circuito desmagnetizador; • Possuir microcontrolador CISC de alta velocidade; • Porta fusível de acesso extern
o com unidade reserva; Tempo de acionamento do inversor de no máximo 0,8ms; • Possuir conexão para bateria externa; • Possuir no mínimo 4 tomadas padrã
o NBR 14136; • Em conformidade com a norma NBR 14373;                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUDINEI GASPARINI (54) 8425-1290 compreoriginal.com.br@hotmail.com

65.147.399/0001-83 SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - ME R$390,00

Marca: RAGTECH                                            
Fabricante:  RAGTECH                                            
Modelo :  NOBREAK EASY WAY NEW 700 CB TI BL 
Descrição:  NOBREAK EASY WAY NEW 700 CB TI BL                                    

Telefone: Emai l :
(31) 2571-2972 wanderson@setcomputadores.com.br

27.247.832/0001-63 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA R$399,10

Marca: sms                                            
Fabricante:  sms                                            
Modelo :  sms 
Descrição:  Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127 VCA, TENSÃO SAÍDA 120 VCA, FATOR POTÊNCIA 0,7, CAPACIDADE NO
MINAL 3000 VA                                    

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA LTDA - ME R$399,42

Marca: NHS                                            
Fabricante:  NHS                                            
Modelo :  MINI III 
Descrição:  VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS GARANTIA: 12 MESES Nobreak de 700 ou 800VA • Potência mínima de 400W; • F
orma de onda senoidal por aproximação – retangular PWM; • Entrada Bivolt automático (100-127v / 200-240v) e Saída (110-127v); • Botão Liga/Desliga tempori
zado; • Partida a frio: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; • Proteção: de sobreaquecimento do transformador e inversor; de descarga total das bateria
s; de curto-circuito do inversor; de surtos de tensão e de sub/sobretensão da rede elétrica; • Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; • Ren
dimento mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); • Possuir no mínimo 1 bateria interna de 12Vdc/7Ah; • Possuir LED para indicação da
s condições do nobreak; • Permitir recarga automática da bateria com o equipamento desligado; • Temperatura de operação de 0º a 40º C; • Possuir circuito des
magnetizador; • Possuir microcontrolador CISC de alta velocidade; • Porta fusível de acesso externo com unidade reserva; • Tempo de acionamento do inversor 
de no máximo 0,8ms; • Possuir conexão para bateria externa; Possuir no mínimo 4 tomadas padrão NBR 14136; • Em conformidade com a norma NBR 14373; 
• MODELOS DE REFERÊNCIA: NHS Mini III, SMS Station II.                                    

Telefone: Emai l :
(41) 3019-3039 scorpion@scorpioninformatica.com.br

21.100.313/0001-91 ORIANI TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI - ME R$404,00

Marca: Ragtech                                            
Fabricante:  Ragtech                                            
Modelo :  NOBREAK EASY WAY NEW 700 CB TI BL 
Descrição:  ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127 VCA, TENSÃO SAÍDA 120 VCA, FATOR POTÊNCIA 0,7, CAPACIDADE NOMINAL 30
00 VA                                    

05.262.518/0001-17 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP R$404,00

Marca: Serrana                                            
Fabricante:  Serrana Sistemas de Energia                                            
Modelo :  Pinot 1000 3 AQ I/1 
Descrição:  Nobreak de 700 ou 800VA • Potência mínima de 400W; • Forma de onda senoidal por aproximação – retangular PWM; • Entrada Bivolt automático 
(100-127v / 200-240v) e Saída (110-127v); • Botão Liga/Desliga temporizado; • Partida a frio: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; • Proteção: de sobr
eaquecimento do transformador e inversor; de descarga total das baterias; de curto-circuito do inversor; de surtos de tensão e de sub/sobretensão da rede elétri
ca; • Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; • Rendimento mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); • Possuir no
 mínimo 1 bateria interna de 12Vdc/7Ah; • Possuir LED para indicação das condições do nobreak; • Permitir recarga automática da bateria com o equipamento d
esligado; • Temperatura de operação de 0º a 40º C; • Possuir circuito desmagnetizador; • Possuir microcontrolador CISC de alta velocidade; • Porta fusível de ac
esso externo com unidade reserva; • Tempo de acionamento do inversor de no máximo 0,8ms; • Possuir conexão para bateria externa; • Possuir no mínimo 4 to
madas padrão NBR 14136; • Em conformidade com a norma NBR 14373; Modelo: Pinot 1000 3 AQ I/1 Garantia: 12 (doze) meses Prazo de Entrega: 30 (sessent
a) dias Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias                                    

Telefone: Emai l :
(54) 3419-1642 licitacoes1@serranaenergia.com.br

01.045.759/0001-53 QUIPOS COMERCIO REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO EL R$404,00
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Marca: ENERMAX                                            
Fabricante:  COLEÇAO                                            
Modelo :  YUP-E 1200 VA 
Descrição:  Nobreak de 700 ou 800VA • Potência mínima de 400W; • Forma de onda senoidal por aproximação – retangular PWM; • Entrada Bivolt automático 
(100-127v / 200-240v) e Saída (110-127v); • Botão Liga/Desliga temporizado; • Partida a frio: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; • Proteção: de sobr
eaquecimento do transformador e inversor; de descarga total das baterias; de curto-circuito do inversor; de surtos de tensão e de sub/sobretensão da rede elétri
ca; • Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; • Rendimento mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); • Possuir no
 mínimo 1 bateria interna de 12Vdc/7Ah; • Possuir LED para indicação das condições do nobreak; • Permitir recarga automática da bateria como equipamento d
esligado; • Temperatura de operação de 0º a 40º C; • Possuir circuito desmagnetizador; • Possuir microcontrolador CISC de alta velocidade; • Porta fusível de ac
esso externo com unidade reserva; • Tempo de acionamento do inversor de no máximo 0,8ms;Possuir no mínimo 4 tomadas padrão NBR 14136; • Em confor
midade com a norma NBR 14373;                                    

Telefone: Emai l :
(11) 2972-0054 quipos@hotmail,com

31.625.146/0001-56 AP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMATICA EIRELI R$410,74

Marca: SMS STATION II                                            
Fabricante:  SMS STATION II                                            
Modelo :  27390 
Descrição:  ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127 VCA, TENSÃO SAÍDA 120 VCA, FATOR POTÊNCIA 0,7, CAPACIDADE NOMINAL 30
00 VA                                    

29.759.526/0001-31 kairos comercio e servicos eletronicos ltda R$467,99

Marca: WEG                                            
Fabricante:  WEG                                            
Modelo :  13714368 
Descrição:  Nobreak de 700 ou 800VA • Potência mínima de 400W; • Forma de onda senoidal por aproximação – retangular PWM; • Entrada Bivolt automático 
(100-127v / 200-240v) e Saída (110-127v); • Botão Liga/Desliga temporizado; • Partida a frio: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; • Proteção: de sobr
eaquecimento do transformador e inversor; de descarga total das baterias; de curto-circuito do inversor; de surtos de tensão e de sub/sobretensão da rede elétri
ca; • Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; • Rendimento mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); • Possuir no
 mínimo 1 bateria interna de 12Vdc/7Ah; • Possuir LED para indicação das condições do nobreak; • Permitir recarga automática da bateria com o equipamento d
esligado; • Temperatura de operação de 0º a 40º C; • Possuir circuito desmagnetizador; • Possuir microcontrolador CISC de alta velocidade; • Porta fusível de ac
esso externo com unidade reserva; • Tempo de acionamento do inversor de no máximo 0,8ms; • Possuir conexão para bateria externa; • Possuir no mínimo 4 to
madas padrão NBR 14136; • Em conformidade com a norma NBR 14373; • MODELOS DE REFERÊNCIA: NHS Mini III, SMS Station II.                                    

22.003.386/0001-28 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP R$468,00

Marca: kav                                            
Fabricante:  cr energia                                            
Modelo :  ksb 
Descrição:  Nobreak de 700 ou 800VA • Potência mínima de 400W; • Forma de onda senoidal por aproximação – retangular PWM; • Entrada Bivolt automático 
(100-127v / 200-240v) e Saída (110-127v); • Botão Liga/Desliga temporizado; • Partida a frio: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; • Proteção: de sobr
eaquecimento do transformador e inversor; de descarga total das baterias; de curto-circuito do inversor; de surtos de tensão e de sub/sobretensão da rede elétri
ca; • Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; • Rendimento mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); • Possuir no
 mínimo 1 bateria interna de 12Vdc/7Ah; • Possuir LED para indicação das condições do nobreak; • Permitir recarga automática da bateria com o equipamento d
esligado; • Temperatura de operação de 0º a 40º C; • Possuir circuito desmagnetizador; • Possuir microcontrolador CISC de alta velocidade; • Porta fusível de ac
esso externo com unidade reserva; • Tempo de acionamento do inversor de no máximo 0,8ms; • Possuir conexão para bateria externa; • Possuir no mínimo 4 to
madas padrão NBR 14136; • Em conformidade com a norma NBR 14373; • MODELOS DE REFERÊNCIA: NHS Mini III, SMS Station II.                                    

Telefone: Emai l :
(62) 03941-0637 ADAOGYN1@HOTMAIL.COM

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R$468,90

Marca: SMS 27390                                            
Fabricante:  SMS 27390                                            
Modelo :  SMS 27390 
Descrição:  SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Características: - Marca: SMS - Modelo: 27390 Especificações: - O nobreak Station II alia segurança e praticidade em um
 produto com design exclusivo. - Fabricado em plástico ABS, possui a função DC Start, que possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica. - Alé
m disso, possui um recarregador inteligente que preserva a vida útil da bateria. - Bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~. - Potência Máx
ima: 800VA BIVOLT - Tomadas: 6 tomadas de saída padrão NBR14136. - Filtro de linha. - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. - Forma de onda se
noidal por aproximação (retangular PWM). - DC Start. Proteções: - Sobreaquecimento no transformador - Potência excedida com alarme - Descarga total da bater
ia - Curto-circuito no inversor - Surtos de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão da rede elétrica. - Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em mod
o bateria. Informações adicionais: - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil. - Autodiagnóstico de bateria: i
nforma quando a bateria precisa ser substituída. - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. - Recarregador Strong Cha
rger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga. - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa d
o equipamento. - Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e
 o desempenho do circuito eletrônico interno. - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. - Int
erativo - regulação on-line. - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamento
s de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak – modo rede, modo inv
ersor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensã
o e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. - Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o
 acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. - Porta fusível externo com unidade reserv
a. Conteúdo da embalagem: - 01 Nobreak SMS 800va Garantia 12 meses de garantia Peso 6040 gramas (bruto com embalagem) » Políticas do Site                       
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Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Nadja Pires (61) 3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

03.655.629/0001-68 S & K INFORMATICA LTDA - ME R$480,00

Marca: RAGTECH                                            
Fabricante:  RAGTECH                                            
Modelo :  20NEW4139 
Descrição:  NOBREAK EASY WAY 700 - CB/TI - COM AUTO PARTIDA E TROCA FÁCIL DE BATERIA,TECNOLOGIA TRUE RMS - PRETO Marca: RAGTECH NCM: 850
44040 EAN: 7897072041399 Part.Nr.: 20NEW4139 Detalhes Controle Digital Microprocessado; Trivolt automático 115V-127V/220V (modelos Ti); Battery save;
 Tecnologia True RMS; 6 (seis) tomadas de saída: todas protegidas na falta de energia; Recarrega a bateria mesmo com o nobreak desligado; Acionamento do i
nversor na falta de rede em 0,7 ms; Tecla MUTE; Conector de expansão de bateria com engate rápido (modelos sufixo CB); Guia de cabos: organiza os cabos co
nectados; Auto partida; Troca fácil de bateria; Check de partida: auto diagnóstico de todas as funções do nobreak; Antigo MR23814; - Proteções: Filtro de linha c
ontra distúrbios na rede elétrica; Estabilizador com 4 estágios de regulação; Proteção contra sub e sobretensão, assegurando os limites de tensão na saída; Prot
eção contra sobrecarga, curto-circuito; Proteção contra descarga total da bateria; Fusível e varistor de ação rápida; Proteção sobreaquecimento do inversor; Mais
 informações Mais informações Peso(Kg) 6.9500 Marca RAGTECH Filial PR Part Number 20NEW4139 Múltiplo 1 Largura 39 Cm Altura 23 Cm Profundidade 15 
Cm Código De Barras(Ean) 7897072041399 Origem 4-NACIONAL, CUJA PRODUÇÃO TENHA SIDO FEITA EM CONFORMIDADE COM OS PROCESSOS PRODUTIV
OS BÁSICOS DE QUE TRATAM O DECRETO-LEI Nº 288/67, E AS LEIS NºS 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 E 11.484/07                                    

Telefone: Emai l :
(44) 3026-1011 valquiria@greendata.com.br

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME R$519,99

Marca: SMS                                            
Fabricante:  SMS                                            
Modelo :  STATION II 
Descrição:  Nobreak de 700 ou 800VA o Potência mínima de 400W; o Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM; o Entrada Bivolt automático
 (100-127v / 200-240v) e Saída (110-127v); o Botão Liga/Desliga temporizado; o Partida a frio: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; o Proteção: de so
breaquecimento do transformador e inversor; de descarga total das baterias; de curto-circuito do inversor; de surtos de tensão e de sub/sobretensão da rede elé
trica; o Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; o Rendimento mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); o Possui
r no mínimo 1 bateria interna de 12Vdc/7Ah; o Possuir LED para indicação das condições do nobreak; o Permitir recarga automática da bateria com o equipame
nto desligado; o Temperatura de operação de 0º a 40º C; o Possuir circuito desmagnetizador; o Possuir microcontrolador CISC de alta velocidade; o Porta fusív
el de acesso externo com unidade reserva; o Tempo de acionamento do inversor de no máximo 0,8ms; o Possuir conexão para bateria externa; o Possuir no mí
nimo 4 tomadas padrão NBR 14136; o Em conformidade com a norma NBR 14373; o MODELOS DE REFERÊNCIA: NHS Mini III, SMS Station II.                               
     

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

14.499.338/0001-44 CRISTIANE MABEL TEIXEIRA 05498863624 R$728,50

Marca: marck/similar                                            
Fabricante:  marck/similar                                            
Modelo :  marck/similar 
Descrição:  ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127 VCA, TENSÃO SAÍDA 120 VCA, FATOR POTÊNCIA 0,7, CAPACIDADE NOMINAL 30
00 VA                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Ivan Rodrigues de Oliveira (85) 3312-6600 marcktec@yahoo.com.br

03.642.263/0001-92 VULCANUM INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO R$739,00

Marca: NHS                                            
Fabricante:  NHS                                            
Modelo :  Mini lll 
Descrição:  Nobreak Mini III Bivolt (700VA/b.7Ah/Preto)                                    

Preço (ComprasNet) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$409,00

Órgão: MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
DISTRITO DE METEOROLOGIA/PE

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informatica para o INMET/3 DISME-PE

Descrição: ESTABILIZADOR - TENSAO - ESTABILIZADOR TENSÃO, NOBREAK 700VA
NHS MINI IIII ENT BIV 6T

CatMat: 41629 - ESTABILIZADOR TENSÃO , ESTABILIZADOR - TENSAO NOME

Data: 01/12/2018 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 66/2018 /
UASG: 130026

Lote/Item: 2/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: UNIDADE

U F : PE
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.866.664/0001-26
* VENCEDOR *

MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA R$409,00

Marca: NHS                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  ESTABILIZADOR TENSÃO, NOBREAK 700VA NHS MINI IIII ENT BIV 6T                                    

Telefone: Emai l :
(81) 03428-0990 micro-ed@hotmail.com
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0000735-65.2019.6.02.8000 Unidade 1 80

Objeto Estabilizador. CATMAT: 41629

Fontes de Consulta

Banco de Preços, doc. 0531051 537,00 86,85 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0531051 450,00 -0,15 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0531051 406,81 -43,34 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0531051 389,88 -60,27 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0531051 467,06 16,91 Não aplicável

11,47%

A Planilha  pode ser utilizada 450,15 51,65 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     5 Total Estimado

450,15 36.012,00

0

Estimativa 2019 R$ 13.504,50

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

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

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

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

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0000735-65.2019.6.02.8000 Unidade 2 140

Objeto No-break. CATMAT: 150398

Fontes de Consulta

Banco de Preços, doc. 0531051 390,60 9,89 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0531051 333,27 -47,45 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0531051 340,00 -40,72 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0531051 412,00 31,29 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0531051 399,42 18,71 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0531051 409,00 28,29 Não aplicável

8,40%

A Planilha  pode ser utilizada 380,72 31,98 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     6 Total Estimado

380,72 53.300,80

0

Estimativa 2019 R$ 22.843,20

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

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

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

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

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2690 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
1- Tratam os autos da aquisição de 80 (oitenta) estabilizadores e 140
(cento e quarenta) nobreaks, mediante registro de preços, conforme
termo de referência atualizado, evento 0529051.
 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
pesquisa de preços, despacho COMAP 0527402.
 
3- Realizada pesquisa através da ferramenta banco de preços,
conforme relatório de cotação 0531051.
 
4- Confeccionadas as planilhas de estimativa de preços (0531077 e
0531079) foi estimado para estabilizador o valor unitário de R$
450,15 (quatrocentos e cinquenta reais e quinze centavos), R$
36.012,00 (trinta e seis mil doze reais) valor total de registro, sendo
R$ 13.504,50 (treze mil quinhentos e quatro reais e cinquenta
centavos) para aquisição de 30 (trinta) unidades do item, neste
exercício; para o item nobreak, foi estimado o valor unitário de R$
380,72 (trezentos e oitenta reais e setenta e dois centavos), R$
53.300,80 (cinquenta e três mil e trezentos reais e oitenta centavos)
valor total para registro, sendo R$ 22.843,20 (vinte e dois mil
oitocentos e quarenta e três reais e vinte centavos) para aquisição de
60 (sessenta) unidades em 2019, conforme quantitativos estimados
na termo de referência  pela COINF, 0529051, com total global
estimado em R$ 89.312,80 (oitenta e nove mil trezentos e doze reais
e oitenta centavos).
 
5- Sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de licitação,
na modalidade Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços
(SRP), com fulcro na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos
nº 5.450/2005 e 7.892/2013, com participação exclusiva de
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microempresas e empresas de pequeno porte.
 
6- À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 22/04/2019, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 22/04/2019, às 18:36, 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
0531081 e o código CRC 4DE85845.

0000735-65.2019.6.02.8000 0531081v20
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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 abril de 2019.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a Informação 2690, 0531081, encaminho

os presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,

conforme determina o mencionado artigo.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/04/2019, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0531191 e o código CRC 52F058E1.

0000735-65.2019.6.02.8000 0531191v1
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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 abril de 2019.
À SGO,
Para cumprimento do despacho COMAP (0531191).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/04/2019, às 19:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0531221 e o código CRC 6B55F8DF.

0000735-65.2019.6.02.8000 0531221v1
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

  23/04/19  14:06                                      USUARIO : TONY SA        

  DATA EMISSAO    : 23Abr19                            NUMERO  : 2019PE000177   

  DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  FAVORECIDO      :                                                             

  TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                                

                                                                                

  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

  UA: STI. REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE EQUIPAMENTO DE INFORMáTICA. ESTA

  BILIZADORES E NOBREAKS. PROC. 0000735-65.2019.6.02.8000.                      

                                                                                

                                                                                

  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R

  401081  1 084621  0100000000 449052        AREA INFORM               36.347,50

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  LANCADO POR : 77720784472 - TONY SA              UG : 070011   23Abr19   14:02

  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Pré-empenho  n.º 177/2019 (SEI 0531445).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 23/04/2019, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0531449 e o código CRC 6170D4EB.
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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.
Aprovo o TR de evento 0529051, ressalvados os

aspectos técnicos envolvidos, por conter os elementos
necessários e suficientes à caracterização do objeto e instruir
a compra. Dessa forma, remeto os autos à COMAP, de acordo
com a rotina indicada no art. 4º, IX, da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/04/2019, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533889 e o código CRC EDA44F6A.

0000735-65.2019.6.02.8000 0533889v1
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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 SLC
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para a elaboração da

minuta do edital, em atendimento ao Despacho GSAD
0533889.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/04/2019, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0534344 e o código CRC 2C1638AF.

0000735-65.2019.6.02.8000 0534344v1
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 Ambiente: PRODUÇÃO Quadro de IRP - Detalhes do Item da IRP 13/05/2019 15:50:41 

Órgão da UASG UASG Gerenciadora 

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

N° da IRP Situação da IRP Gestor de Compras Responsável 

70011 - 00009/2019 Análise/Negociação ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

Data Provável da Licitação 

29/05/2019

Objeto 





Registro de Preços para aquisição de no-breaks e estabilizadores de pequeno porte para substituir equipamentos fora de garantia e/ou 
obsoletos utilizados.

Eventos da IRP

Nenhum registro a ser exibido. 

Alterações de Fase da IRP

Fase Data/Hora do Registro Alterado Por

Edição 29/04/2019 - 18:21 ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

Aberta 29/04/2019 - 18:46 ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

Análise/Negociação 11/05/2019 - 01:00 SISTEMA

Manifestações de Interesse da IRP

Nenhum registro a ser exibido. 

Itens da IRP

N° do Item Tipo de Item Item Data Limite para Envio de Proposta Situação

1 Material 298960-BATERIA SELADA 10/05/2019 Deserto

2 Material 41629-ESTABILIZADOR TENSÃO 10/05/2019 Deserto

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Resumo da IRP

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair

Page 1 of 1SIASGnet IRP

13/05/2019https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/quadroAvisosDetalhesIrp.do?met...
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199 
  

MMIINNUUTTAA 
  

PROCESSO Nº: 0000735-65.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: XX de XXXX de 2019 

                 Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de informática – no-
breaks  e estabilizadores de pequeno porte, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Administração. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, alterado pelo 
Decreto nº 8.250/2014 de 23/05/14, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, a Portaria TRE/AL nº 
212, de 18/06/2001, publicada na Seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual 
se adota o SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de informática 
- no-breaks e estabilizadores de pequeno porte, conforme especificações descritas neste 
edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2.  A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 

2.3.  A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 

 
2.3.1.  O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após 
realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que 
o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

 
3 - DO PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA E DO LOCAL DE ENTREGA. 
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3.1. O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias corridos 
contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, por e-mail, na 
Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino 
Marcelo, nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário 
normal de expediente deste Regional. 
 
3.2. O prazo mínimo de garantia dos equipamentos é de 01 (um) ano. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. 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. 
 

4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á 
nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006. 

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

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

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

4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 

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

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0543015)         SEI 0000735-65.2019.6.02.8000 / pg. 81



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

229/2016-CNJ). 
 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins 
de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, 
criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
6.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 
(Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do item 
ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do 
Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste 
pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

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

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 6.7 do edital; e 
 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I deste edital. 
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6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob 
pena de desclassificação. 
 
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço 
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital. 
 

6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais 
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito 
de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução 
contratual. 

 
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro 
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na 
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 6.12. 
 
6.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item, 
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em 
conformidade com o disposto no Anexo I deste edital. 

 
6.5. As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas 
pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
6.7. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem 
prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período 
de 60 (sessenta) dias. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do 
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou 
encargo. 
 
6.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.11. O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos 
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 
5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie 
expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
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6.12. A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão 
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. 
Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do 
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, 
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto 
o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1. O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via 
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão 
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital. 
 
7.2. As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou 
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas 
pelo pregoeiro. 
 

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

 
7.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 
8.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva, 
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo 
horário de registro e valor. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada item 
ofertado. 

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

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

 
8.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste 
Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus 
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
 
9 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. 

9.1.  Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência 
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010. 
 
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
10.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor 
preço por item decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
10.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores unitários abaixo descritos, que representam uma média das várias 
propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que 
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores: 
 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 No-breaks de pequeno porte 140 R$ 380,72 R$ 53.300,80 
02 Estabilizadores 80 R$ 450,15 R$ 36.012,00 

 
10.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e 
tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
10.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento das Propostas de Preços. 
 
10.5. 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. 
 

10.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá negociar 
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com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
11 – DA HABILITAÇÃO. 
 
11.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e 
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site 
do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material. 
 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da 
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2014, com a redação dada pela Lei 
Complementar nº 147, de 07/08/2014. 

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

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

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

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

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

11.5.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o item 10.5, será assegurado prazo de cinco dias 
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
11.5.2.   Para aplicação do disposto no subitem 11.5.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de 
habilitação. 
 
11.5.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.5.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 

 
11.5.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá 
após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 11.5.1. e 11.5.3. 
 
11.5.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 
10.5.1. e 10.5.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração 
pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 
 

11.6. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 11.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
11.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
11.8. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
11.9. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
12.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça 
impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

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

 
12.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à 
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-
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mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este 
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
13 - DOS RECURSOS. 
 
13.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
13.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do 
tempo informado. 
 
13.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro 
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, 
o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 
dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, 
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e 
após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
 
13.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que 
não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
13.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado 
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo 
pregoeiro ao vencedor. 
 
14 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
14.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
15 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
15.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 

15.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III 
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 

 
15.2. 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. 
 
15.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 15.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

15.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
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15.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
15.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
15.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
15.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 15.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 15.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
 
15.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
15.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
15.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
15.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
15.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
15.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
15.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 15.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
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assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
15.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

15.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 

 
15.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
15.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
15.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
15.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 15.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
15.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
16 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
16.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
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e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 15.15. 

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

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

 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
17.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 15.15. 

 
17.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e 
demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 
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b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos 
(manuais, termos de  garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, 
caso exista, ou em inglês; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

n) 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; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
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Direito Público. 
 

18 - DA PUBLICIDADE. 
 
18.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
19 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
19.1. A entrega dos produtos, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho 
ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria 
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente deste 
Regional. 
 
19.2. O material será recebido: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço; e 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

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

19.4.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações 
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a) Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 
(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal 
poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de  um 
critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de 
um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de 
equipamentos. 

19.5.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no 
sítio do fabricante. 

19.6. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento 
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 
Recebimento Definitivo. 

 
19.7. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
19.8. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o 
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
19.9. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0543015)         SEI 0000735-65.2019.6.02.8000 / pg. 93



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 
19.10. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
19.11. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 20. 
 
20 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
20.1. 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.  
 
20.2. 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. 
 
20.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
20.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) Multa 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do item(ns) 
entregue(s) com atraso injustificado na entrega do material, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

b.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo  
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será 
aplicada a multa de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, 
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no 
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor. 

c) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na 
solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

c.1) No caso de atraso injustificado na solução 
do chamado de garantia por prazo superior a 30 
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(trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, 
a multa de 1% sobre o valor da Ordem de 
Fornecimento; e 

c.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem 
de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de equipamentos sem solução. 

d) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
e) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total 
da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de 
preços do Fornecedor; 

 
f) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese 
de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Fornecimento. 
 

20.4.1.  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 da contratação.  

 
20.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 

 
20.4.3. 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. 
 
20.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
20.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
20.9.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
20.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
20.6. 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 comprovados. 
 
20.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
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as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
20.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
20.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
20.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
20.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
20.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

20.12.1. 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. 

 
20.13. 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 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
20.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
21 - DO PAGAMENTO. 
 
21.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que 
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o 
contrato, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os 
seguintes  requisitos: 
 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão 
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – 
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – 
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 
emitida pela Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e 
 
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
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21.1.1. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

 
21.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
21.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
21.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
21.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
21.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
22 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
22.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, PTRES nº 
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente). 
 
22.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
23.1. 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. 
 
23.2. 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. 
 
23.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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23.4.  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. 
 
23.5. 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. 
 
23.6. 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. 
 
23.7. 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. 
 
23.8. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
23.9. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro 
Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.10. 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. 
 
23.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do 
Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

01. Objeto 
Registro de Preço para aquisição de no-breaks e 
estabilizadores de pequeno porte  para substituir 
equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados. 

02. Quantidade 

Registro de Preço de: 

 140 (cento e quarenta) no-breaks de pequeno porte; 

 80  (oitenta) estabilizadores. 

03. Resumo da Especificação do 
Objeto 

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-
lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)). 

Todavia, de forma resumida temos: 

 No-break de pequeno porte, dotado de bateria interna, 
modelo bivolt: Automático de entrada 115-127/220V, 
com saída 115V e dotado de 06 (seis)Tomadas no 
padrão NBR 14136, Potência máxima 800VA. 

 Estabilizador, compatível com o uso de impressoras 
laser, no mínimo 06 (seis) tomadas no padrão NBR 
14136 e no mínimo 1,5KVA de Potência 

04. Valor Estimado 

Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de 
levantamento por parte da SEIC/COMAP, em momento 
oportuno. 

Todavia, em pesquisa preliminar na internet podemos estimar 
o seguinte: 

Estabilizador custo estimado de R$ 500,00  por unidade; 

No-break custo estimado de R$ 380,00 por unidade; 

 Total do Registro = 140 no-breaks  

 Total do Registro = 80 estabilizadores  

 Para o exercício 2019 = 30  

05. Justificativa 

Os equipamentos tem por finalidade a substituição de 
equipamentos, ora em uso, já não mais cobertos por garantia 
e que, por ventura, apresentem defeitos irrecuperáveis. Estes 
aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, evidenciam a 
necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, 
esculpida em garantia, da efetividade e continuidade do 
mister da Secretaria. 

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

07. Adjudicação (Por Item) 

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI. 

09. Local de Entrega 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria 

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e 
sexta-feira das 7h30min Às 13h30min. 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI 

11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

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

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

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

15. Modalidade e Tipo de Licitação 

Vide 

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

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

  

Registro de Preço para aquisição de no-breaks e estabilizadores de pequeno porte  para 
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de Preço para aquisição de no-breaks e estabilizadores de pequeno porte  para 
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados. 

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

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, de 
equipamentos, ora em uso, com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não mais cobertos 
por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, evidenciam a necessidade de 
atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da efetividade e 
continuidade do mister da Secretaria. 

  

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º, incisos: 

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos até 
que se supra progressivamente toda a demanda de substituição progressiva; 

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número limitado, 
possam implantar os equipamentos sem que os mesmo precisem ser estocados por longos 
períodos apenas exaurindo seus prazos de garantia. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais. 

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas. 

  

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

Dotar o TRE/AL de no-breaks e estabilizadores de pequeno porte com desempenho 
adequado e com confiabilidade. 

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

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e tecnologia 
em seus dois aspectos apontados: 

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário 
nos seguintes aspectos: 

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas – 
2017/2022 nos seguintes aspectos: 

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC; 

2. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação. 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Oficialização de 
Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os 
Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0000735-65.2019.6.02.8000 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 
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É pretendido o Registro de Preço para aquisição de no-breaks e estabilizadores de pequeno 
porte  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos. 

  

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

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos por diferentes 
empresas no mercado de TIC. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou alternativa que não o 
presente Registro de Preços. 

  

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

Os bens e serviços a serem contratados possuem características comuns e usuais 
encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de qualidade 
podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência. 

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

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

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado do Registro de Preços 
deverá ser realizada de maneira integral. 

Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de Preços. 

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, primordialmente, a redução de número 
de licitações para o mesmo objeto, porquanto se concentra em um único procedimento a 
possibilidade de realizar diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de 
fornecimento, durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços 
permanecerem à disposição da Administração. 

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento, é 
pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de contingenciamento 
orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e 
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, 
pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações 
sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de 
bem de informática. 
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A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a 
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições 
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a 
adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e 
consumo de energia. 

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

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento, é 
pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de contingenciamento 
orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços. 

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

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

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

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

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

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura física para sua 
instalação, situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda 
muito particular e além da previsibilidade. 

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

NBR 14136 

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

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

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e 
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), 
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 
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3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente t
ermo, toda a documentação referente ao mesmo; 

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

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

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

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demai
s condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, 
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

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

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

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

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

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

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

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

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de 
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando 
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de 
negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, 
penal e administrativa; 
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10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rig
orosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 

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

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

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

3.1 Descrição do Objeto 

  

Estabilizador: 

 Potência Nominal mínima: 1500W; 

 Tensão de entrada: 115V/220V 

 Tensão de saída: 115V; 

 Tempo de Resposta: <= 01 ciclo de rede 

 Proteção sobretensão de saída: +/- 10% 

 Proteção contra surtos de tensão; 

 Possuir 06 (seis) tomadas de saída; 

 Atender à NBR 14136; 

 Garantia mínima: 01 ano 

No-break de pequeno porte: 

 Potência Nominal mínima: 700VA; 

 Bateria Interna; 

 Autodesligamento para proteção de bateria (Battery save); 

 Tensão de entrada: 115V/220V 

 Tensão de saída: 115V; 

 Tempo de Resposta do estabilizador: <= 01 ciclo de rede 

 Proteção contra sobrecarga; 

 Proteção contra surtos de tensão; 

 Possuir 06 (seis) tomadas de saída; 
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 Atender à NBR 14136; 

 Garantia mínima: 01 ano 

  

  

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

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

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

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

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

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

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos 
quantitativos indicados no pedido de fornecimento; 

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

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

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

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não 
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda, serem 
entregues em pleno estado de funcionamento; 

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

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários 
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros, os 
quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este item se 
aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições durante o 
período de garantia; 
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8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem 
como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso constitua 
motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato não implique 
danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese que deverá ser 
devidamente comprovada; 

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

Recebimento do Objeto: 

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

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

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e 
testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:  

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 
10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos 
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais 
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar 
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível 
no sítio do fabricante. 

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento dos 
equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 
Recebimento Definitivo. 

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

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens 
pertencentes ao escopo desta contratação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a. Advertência:  

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

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

b. Multa de:  

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no 
caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos;  

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

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por
 prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20
% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limi
tada a incidência 30 (trinta) dias corridos;  

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garant
ia por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-
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se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

2. A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada so
mente uma única vez a cada mês, independente da quantidade 
de equipamentos sem solução. 

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro 
de preços do Fornecedor; 

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, 
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, 
ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada. 

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

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

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

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

  

Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses. 

Estar comprovadamente ainda em produção. 

Conformidade com o presente Termo de Referência. 

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

  

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 
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Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 

  

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI  

  

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

  

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

     

          

TOTAL:   

  

RESUMO DE STATUS DA ATA 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:   

Quantitavivo executado via 

Ordem de Fornecicimento nº 001/20YY  
  

Quantitavivo executado via 

Ordem de Fornecicimento nº 001/20YY  
  

SALDO ATA:   

   

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido 
serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI. 

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da 
autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, 
conforme contrato. 

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos). 

   

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Maceió, 12 de abril de 2019. 
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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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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019  

 

Processo nº 0000735-65.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas no  Anexo I do Pregão 
Eletrônico nº XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019: 

 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

 

       

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 15.13 do edital do PE nº XX/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
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4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

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

 
5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

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

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e 
demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 
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n) 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; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 

 
p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
6 – DO PAGAMENTO. 
  
6.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que 
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o 
contrato, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os 
seguintes  requisitos: 
 

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

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

 
6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
6.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
6.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0543015)         SEI 0000735-65.2019.6.02.8000 / pg. 115



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

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% 
 
7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
7.1. A entrega dos produtos, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho 
ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria 
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente deste 
Regional. 
 
7.2. O material será recebido: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço; e 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

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

7.4.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações 
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a) Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 
(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal 
poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de  um 
critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de 
um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de 
equipamentos. 

7.5.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no 
sítio do fabricante. 

7.6. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento 
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 
Recebimento Definitivo. 

 
7.7. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
7.8. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o 
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
7.9. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
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7.10. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
7.11. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 8. 

 
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
8.1. 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 no  edital e das demais cominações legais.  
 
8.2. 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. 
 
8.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
8.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) Multa 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do item(ns) 
entregue(s) com atraso injustificado na entrega do material, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

b.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo  
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

b.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, 
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no 
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor. 

c) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na 
solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 
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c.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por 
prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa 
de 1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

c.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem 
de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de equipamentos sem solução. 

d) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
e) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total 
da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de 
preços do Fornecedor; 

 
f) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese 
de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento. 
 

8.4.1.  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 da contratação.  

 
8.4.2. As sanções previstas no Edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 

 
8.4.3. 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. 
 
8.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
8.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
8.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos 
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
8.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
8.6. 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 comprovados. 
 
8.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
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as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
8.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
8.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
8.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
8.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
8.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

8.12.1. 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. 

 
8.13. 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 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
8.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
8.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 

 
Maceió, XX de XXXX de 2019. 

 
Pelo TRE/AL: 

 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente  
 
 

Pela Empresa: 
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INFORMAÇÃO Nº 3224 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

Sr. Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de Preços de
material de informática – no-breaks e estabilizadores de pequeno porte.

 

Salientamos 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.

 

Outrossim, para a realização do pagamento foi fixado o prazo de 10 (dez) dias.

 

Informo, ainda, que a Intenção de Registro de Preços nº 09/2019, restou deserta
(evento SEI nº 0540293).

 

Ressaltamos, ainda, que foi divulgado no edital o preço orçado 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, encaminhamos os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento do processo em seus
ulteriores termos.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 16/05/2019, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 16/05/2019, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 17/05/2019, 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
0543020 e o código CRC B7602E56.

0000735-65.2019.6.02.8000 0543020v2
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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 3224, da SLC (0543020),

para remeter os presentes autos à análise da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/05/2019, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543030 e o código CRC 8ACB042B.

0000735-65.2019.6.02.8000 0543030v1
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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 : 0000735-65.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : REGISTRO DE PREÇOS - MATERIAL DE INFORMÁTICA – NOBREAKS E ESTABILIZADORES DE PEQUENO PORTE

 

Parecer nº 971 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Tratam os autos de registro de preços para

eventual aquisição de 80 (oitenta) estabilizadores e 140 (cento
e quarenta) nobreaks, mediante registro de preços, conforme
termo de referência atualizado, evento 0529051.

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

07/ 2019 (0493446);
- Portaria 96/2019, que nomeou a  Comissão de

Planejamento (0511382);
- Estudos Preliminares (0516299);
- Termo de Referência (0529051); 
- Aprovação do TR pelo Secretário de Tecnologia da

Informação (0521152);
- Aprovação do TR pelo Secretário de

Adminsitração (0533889)
- Pesquisa de preços realizada pela SEIC (0531081);
- Planilhas de estimativa de

preços  (0531077 e 0531079) e consulta ao banco de preços 
(0531051), com total global estimado em R$ 89.312,80
(oitenta e nove mil trezentos e doze reais e oitenta centavos);

- Reserva de Crédito (0531445) para cobrir as
despesas previstas para aquisição neste exercício;

- Comprovante de inclusão de IRP no Comprasnet
(0534577);

- Comprovante de IRP deserta (0540293);
- Minuta de edital de licitação na modalidade

PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM (0543015), elaborada pela SLC, com participação
exclusiva de  microempresas e empresas de pequeno porte,
objetivando o  Registro de Preços de material de informática –
nobreaks e estabilizadores de pequeno porte 

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financerias, passamos a
opinar quanto aos aspectos juríridicos nos termos que
seguem.

 
3. DO REGISTRO DE PREÇOS
 
Os presentes autos tratam da utilização do Sistema

de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013, com
alterações feitas pelo Decreto nº 9.488/2018.

Com efeito, como se conclui das informações
constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
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enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no  termo de referência (0529051)

Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

Tendo em mente as disposições constantes no
Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).

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

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

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado, 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.  

Igualmente,  a minuta da ata de registro de preços
encontra-se de acordo com os preceitos regulamentares
vigentes, especialmetne no que concerne aos novos limites de
adesão previstos pelo Decreto nº 9.488/2018.

 
 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
 Em face do que determina a PORTARIA

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

 
 

ItemQuestionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1
O processo administrativo foi devidamente autuado?

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

2

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

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

SIM 0493446

3

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

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

SIM 0493446

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

Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013
SIM

0516299

0529051

5
Se a contratação for de mão de obra terceirizada, a Equipe de
Planejamento da Contratação elaborou Plano de Trabalho, nos
termos do art. 9º da Resolução nº 182/2013, antes de fazer o
Termo de Referência?

N/A  

6

A unidade demandante e a Equipe de Planejamento da Contratação
estão cientes de que não poderão ser objeto de contratação de
STIC:

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

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

SIM  

7

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

Ref. § 1º do art. 10 da Resolução CNJ nº 182/2013.

 N/A  

8

A unidade demandante e a Equipe de Planejamento da Contratação
estão cientes de que a empresa contratada para prover a STIC não
poderá ser a mesma que avalia, mensura ou fiscaliza o objeto da
contratação? SIM  
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Ref. Parágrafo segundo do art. 10, da Resolução CNJ nº 182/2013

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

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

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

SIM  

12 Foi instituída equipe de planejamento da contratação, na forma dos
§§ 5º, 6º e 7º do art. 12 Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0511382

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

 

0520796

14
A equipe de planejamento foi quem elaborou e assinou os Estudos
Preliminares e o TR ou PB?

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

15
O titular da área demandante aprovou os termos da contratação?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
SIM 0521152

16
A autoridade competente autorizou o prosseguimento da
contratação pretendida?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
SIM 0495076

17

A Equipe de Planejamento da Contratação produziu justificativa para
a não elaboração da documentação exigida em cada uma das
etapas dos Estudos Preliminares da STIC (análise de viabilidade da
contratação, sustentação do contrato, estratégia para a
contratação e análise de risco)?

Ref. § 3º, do art. 13, da Resolução nº 182/2013

N/A  

18 O documento viabilidade da contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 14, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0516299

19 O documento sustentação do contrato contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 15, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0516299

20 O documento estratégia para a contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 16, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0516299

21 O documento análise de riscos contém os elementos mínimos
estabelecidos no art. 17, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0516299

22 A Equipe de Planejamento da Contratação elaborou o Termo de
Referência em consonância com os Estudos Preliminares da STIC? SIM 0529051

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

SIM 0529051

24 O Termo de Referência contém ainda os elementos mínimos
estabelecidos na Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0529051

25 O titular da área demandante aprovou os Estudos Preliminares e o
Termo de Referência da Contratação? SIM 0529051

PESQUISA DE PREÇOS  

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

Ref. art. 9º, II, § 1º do Decreto nº 5.450/2005
SIM 0533889

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contratação indireta de bens e serviços de
tecnologia da informação Página 2 | 5
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27

Foi realizada a pesquisa de preços praticados pelo mercado do
ramo do objeto da licitação?

Ref. art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02, art. 9º, § 2º, do Decreto nº
5.450/2005, arts. 15, III e 43, IV da Lei nº 8.666/1993, art. 22,
IN/SLTI 04/2014 e IN/SLTI 05/2014.

SIM 0531081

28

Tratando-se de serviço, existe orçamento detalhado em planilhas
que expresse a composição de todos os seus custos unitários
baseado em pesquisa de preços praticados no mercado do ramo
do objeto da contratação (art. 7º, § 2º, II da Lei 8.666/1993 e art.
15, XII, “a”, da IN/SLTI 02/2008), assim como a respectiva
pesquisa de preços realizada (art. 43, IV da Lei nº 8.666/93, art.
15, XII, “b”, IN/SLTI 02/2008 e IN/SLTI 05/2014)?
Ref. Acórdão 2471/2008 – Plenário - TCU

N/A
 

 

29
Quando da utilização de método de pesquisa diverso do disposto
no § 2º do art. 2º da IN/SLTI 05/2014, foi tal situação justificada?

Ref. art. 2º, § 3º da IN/SLTI 05/2014
N/A  

30
No caso de pesquisa com menos de 3 preços/fornecedores, foi
apresentada justificativa?

Ref. art. 2º, § 5º da IN/SLTI 05/2014
N/A  

31
A Seção de Compras avaliou a estimativa de preços e atestou a
compatibilidade do preço cotado com aquele praticado no mercado
ou encaminhou a pesquisa para manifestação da unidade
demandante, conforme o caso?

SIM 0531081

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

SIM 0543015

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

N/A  

34
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e de
saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), limitado, no caso de empate, às propostas
superiores em até 5% do menor preço cotado?

N/A  

35

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

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

N/A  

36
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em razão
do valor da contratação (caso previsto o tratamento favorecido e
diferenciado)?

SIM  

37
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências que
tenham potencial para reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

SIM 0520796

38
A minuta do edital contempla anexos com orçamento detalhado
em planilhas que expressem a composição de todos os custos
unitários afetos aos bens/serviços que serão adquiridos?

SIM  

 

39

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

N/A  

40

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

SIM 0543015
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41
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão
de acordo com a legislação?

SIM  

42
As exigências relativas à
regularidade fiscal e trabalhista
contidas na minuta do edital estão
de acordo com a legislação?

SIM  

43
A forma de divulgação de licitação
está de acordo com o valor a ser
contratado?

SIM  

44
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira?

NÃO  

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

NÃO  

46
A minuta de edital se abstém de
definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase de
julgamento da licitação?

SIM  

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

SIM (edital)

48
A minuta do contrato/ata contém
descrição dos prazos e modo para
fornecimento de bens e/ou
prestação dos serviços?

SIM (edital)

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

SIM (edital)

50
A minuta do contrato/ata contém
obrigação à fornecedora de
manter as condições de habilitação
durante a execução do contrato?

SIM (edital)

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contratação indireta de bens e serviços de
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51
A minuta do contrato/ata contém descrição das sanções
administrativas aplicáveis às fornecedoras que incorrerem em
inadimplemento?

SIM (edital)

52
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para a
fornecedora, a obrigação de prestar garantia de execução do
contrato? (A decisão compete à autoridade que ordenar a
despesa).

NÃO  

53A minuta do contrato estabelece, quando for o caso, a
segregação entre o recebimento provisório e o definitivo? SIM (edital)

54A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da remuneração com os resultados? NÃO  

55A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de
reajuste e/ou repactuação de preços? SIM

irreajustáveis 

(edital)

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS  

A SLC/COMAP verificou os dispositivos legais que dispõem sobre
a margem de preferência?
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57a margem de preferência?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015
SIM 0543015

58

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

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538/15 e
art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM  

59
A SLC verificou a incidência das exceções previstas no art. 10 do
Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a afastar a
exclusividade?

N/A  

60
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e
seus anexos pela assessoria jurídica?

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

61

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

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do
Decreto 5.450/05

 Próxima fase

62
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

 Próxima fase

63
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

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

 Próxima fase

64
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de
registro de preço, houve divulgação, mediante publicação no
DOU, da intenção de registro de preços? Caso negativo, existe
justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

65

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

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

SIM  0531445

66
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do processo
contêm documento com estimativa do impacto orçamentário
financeiro da despesa? Ref. art. 16, I, da Lei Complementar nº
101/2000

N/A  

67
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
despesa?

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

 

7. CONCLUSÃO

Assim, esta Assessoria Jurídica, nos termos do
parágrafo único do Art. 38, da Lei nº 8.666/93, aprova, em
face de sua regularidade jurídica, a minuta apresentada
(0543015) de edital de licitação, na modalidade pregão, na
forma eletrônica, do tipo  MENOR PREÇO  POR
ITEM, objetivando o Registro de Preços de material de
informática – nobreaks e estabilizadores de pequeno porte

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 17/05/2019, às 11:33, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543473 e o código CRC FAFCDFE1.
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CONCLUSÃO

Maceió, 17 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, 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, 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 o Registro de Preços de material de
informática – nobreaks e estabilizadores de pequeno porte,  nos
termos da minuta 0543015, aprovada pela Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 971 (0543473).

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 17/05/2019, às 12:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543656 e o código CRC D195396D.
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PROCESSO : 0000735-65.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : Abertura. Fase externa. Pregão eletrônico. Registro de Preços.  

 

Decisão nº 1574 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor
Geral, inserta no evento SEI 0543656.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/2002
e Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase externa do certame
licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor
preço por item, objetivando o registro de preços de material de
informática - nobreaks e estabilizadores de pequeno porte, consoante
o termo de referência (0529051) constante nos autos.

À SAD, para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0543015, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 971/2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (0543473),
e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 20/05/2019, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0544476 e o código CRC ADA95A6F.
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DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2019.
Sigam os autos à SLC, para abertura da fase

externa do certame, em cumprimento à Decisão 1574, da
Presidência (0544476).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/05/2019, às 18:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0547063 e o código CRC C096DB35.

0000735-65.2019.6.02.8000 0547063v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  2255//22001199 
  

PROCESSO Nº: 0000735-65.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: 12 de junho de 2019 

                 Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de informática – no-
breaks  e estabilizadores de pequeno porte, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Administração. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, alterado pelo 
Decreto nº 8.250/2014 de 23/05/14, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, a Portaria TRE/AL nº 
212, de 18/06/2001, publicada na Seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual 
se adota o SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de informática 
- no-breaks e estabilizadores de pequeno porte, conforme especificações descritas neste 
edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2.  A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 

2.3.  A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 

 
2.3.1.  O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após 
realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que 
o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

 
3 - DO PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA E DO LOCAL DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias corridos 
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contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, por e-mail, na 
Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino 
Marcelo, nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário 
normal de expediente deste Regional. 
 
3.2. O prazo mínimo de garantia dos equipamentos é de 01 (um) ano. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. 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. 
 

4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á 
nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006. 

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

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

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

4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 

 
4.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
4.4.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
4.4.5.  Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 
do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 
229/2016-CNJ). 
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5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins 
de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, 
criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
6.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 
(Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do item 
ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do 
Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste 
pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

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

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 6.7 do edital; e 
 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I deste edital. 

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

6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais 
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito 
de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução 
contratual. 

 
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro 
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na 
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 6.12. 
 
6.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item, 
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em 
conformidade com o disposto no Anexo I deste edital. 

 
6.5. As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas 
pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
6.7. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem 
prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período 
de 60 (sessenta) dias. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do 
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou 
encargo. 
 
6.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.11. O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos 
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 
5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie 
expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
6.12. A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos 
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exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão 
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. 
Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do 
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, 
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto 
o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1. O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via 
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão 
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital. 
 
7.2. As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou 
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas 
pelo pregoeiro. 
 

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

 
7.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 
8.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva, 
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo 
horário de registro e valor. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada item 
ofertado. 

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

8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta 
licitação. 
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8.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste 
Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus 
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
 
9 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. 

9.1.  Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência 
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010. 
 
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
10.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor 
preço por item decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
10.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores unitários abaixo descritos, que representam uma média das várias 
propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que 
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores: 
 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 No-breaks de pequeno porte 140 R$ 380,72 R$ 53.300,80 
02 Estabilizadores 80 R$ 450,15 R$ 36.012,00 

 
10.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e 
tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
10.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento das Propostas de Preços. 
 
10.5. 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. 
 

10.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
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11 – DA HABILITAÇÃO. 
 
11.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e 
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site 
do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material. 
 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da 
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2014, com a redação dada pela Lei 
Complementar nº 147, de 07/08/2014. 

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

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

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

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

11.5. A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, 
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do 
Decreto nº 8.538/2015. 
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11.5.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o item 10.5, será assegurado prazo de cinco dias 
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
11.5.2.   Para aplicação do disposto no subitem 11.5.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de 
habilitação. 
 
11.5.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.5.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 

 
11.5.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá 
após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 11.5.1. e 11.5.3. 
 
11.5.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 
10.5.1. e 10.5.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração 
pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 
 

11.6. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 11.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
11.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
11.8. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
11.9. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
12.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça 
impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

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

 
12.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à 
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-
mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este 
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
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13 - DOS RECURSOS. 
 
13.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
13.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do 
tempo informado. 
 
13.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro 
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, 
o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 
dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, 
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e 
após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
 
13.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que 
não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
13.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado 
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo 
pregoeiro ao vencedor. 
 
14 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
14.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
15 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
15.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 

15.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III 
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 

 
15.2. 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. 
 
15.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 15.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

15.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
15.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
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dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
15.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
15.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
15.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 15.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 15.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
 
15.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
15.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
15.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
15.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
15.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
15.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
15.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 15.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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15.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

15.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 

 
15.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
15.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
15.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
15.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 15.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
15.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
16 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
16.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
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f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 15.15. 

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

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

 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
17.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 15.15. 

 
17.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e 
demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

n) 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; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
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18 - DA PUBLICIDADE. 
 
18.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
19 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
19.1. A entrega dos produtos, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho 
ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria 
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente deste 
Regional. 
 
19.2. O material será recebido: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço; e 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

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

19.4.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações 
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a) Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 
(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal 
poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de  um 
critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de 
um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de 
equipamentos. 

19.5.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no 
sítio do fabricante. 

19.6. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento 
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 
Recebimento Definitivo. 

 
19.7. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
19.8. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o 
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
19.9. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
19.10. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
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aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
19.11. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 20. 
 
20 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
20.1. 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.  
 
20.2. 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. 
 
20.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
20.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) Multa 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do item(ns) 
entregue(s) com atraso injustificado na entrega do material, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

b.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo  
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será 
aplicada a multa de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, 
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no 
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor. 

c) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na 
solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

c.1) No caso de atraso injustificado na solução 
do chamado de garantia por prazo superior a 30 
(trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, 
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a multa de 1% sobre o valor da Ordem de 
Fornecimento; e 

c.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem 
de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de equipamentos sem solução. 

d) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
e) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total 
da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de 
preços do Fornecedor; 

 
f) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese 
de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Fornecimento. 
 

20.4.1.  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 da contratação.  

 
20.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 

 
20.4.3. 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. 
 
20.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
20.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
20.9.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
20.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
20.6. 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 comprovados. 
 
20.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
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reconhecido pela Administração.  
 
20.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
20.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
20.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
20.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
20.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

20.12.1. 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. 

 
20.13. 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 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
20.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
21 - DO PAGAMENTO. 
 
21.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que 
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o 
contrato, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os 
seguintes  requisitos: 
 

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

21.1.1. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
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21.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
21.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
21.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
21.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
21.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
22 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
22.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, PTRES nº 
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente). 
 
22.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
23.1. 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. 
 
23.2. 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. 
 
23.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.4.  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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23.5. 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. 
 
23.6. 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. 
 
23.7. 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. 
 
23.8. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
23.9. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro 
Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.10. 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. 
 
23.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do 
Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 27 de maio de 2019. 
 
 

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

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

01. Objeto 
Registro de Preço para aquisição de no-breaks e 
estabilizadores de pequeno porte  para substituir 
equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados. 

02. Quantidade 

Registro de Preço de: 

 140 (cento e quarenta) no-breaks de pequeno porte; 

 80  (oitenta) estabilizadores. 

03. Resumo da Especificação do 
Objeto 

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-
lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)). 

Todavia, de forma resumida temos: 

 No-break de pequeno porte, dotado de bateria interna, 
modelo bivolt: Automático de entrada 115-127/220V, 
com saída 115V e dotado de 06 (seis)Tomadas no 
padrão NBR 14136, Potência máxima 800VA. 

 Estabilizador, compatível com o uso de impressoras 
laser, no mínimo 06 (seis) tomadas no padrão NBR 
14136 e no mínimo 1,5KVA de Potência 

04. Valor Estimado 

Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de 
levantamento por parte da SEIC/COMAP, em momento 
oportuno. 

Todavia, em pesquisa preliminar na internet podemos estimar 
o seguinte: 

Estabilizador custo estimado de R$ 500,00  por unidade; 

No-break custo estimado de R$ 380,00 por unidade; 

 Total do Registro = 140 no-breaks  

 Total do Registro = 80 estabilizadores  

 Para o exercício 2019 = 30  

05. Justificativa 

Os equipamentos tem por finalidade a substituição de 
equipamentos, ora em uso, já não mais cobertos por garantia 
e que, por ventura, apresentem defeitos irrecuperáveis. Estes 
aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, evidenciam a 
necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, 
esculpida em garantia, da efetividade e continuidade do 
mister da Secretaria. 

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

07. Adjudicação (Por Item) 

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI. 

09. Local de Entrega 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria 

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e 
sexta-feira das 7h30min Às 13h30min. 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI 

11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

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

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

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

15. Modalidade e Tipo de Licitação 

Vide 

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

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

  

Registro de Preço para aquisição de no-breaks e estabilizadores de pequeno porte  para 
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de Preço para aquisição de no-breaks e estabilizadores de pequeno porte  para 
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados. 

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

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, de 
equipamentos, ora em uso, com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não mais cobertos 
por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, evidenciam a necessidade de 
atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da efetividade e 
continuidade do mister da Secretaria. 

  

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º, incisos: 

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos até 
que se supra progressivamente toda a demanda de substituição progressiva; 

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número limitado, 
possam implantar os equipamentos sem que os mesmo precisem ser estocados por longos 
períodos apenas exaurindo seus prazos de garantia. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais. 

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas. 

  

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

Dotar o TRE/AL de no-breaks e estabilizadores de pequeno porte com desempenho 
adequado e com confiabilidade. 

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

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e tecnologia 
em seus dois aspectos apontados: 

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário 
nos seguintes aspectos: 

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas – 
2017/2022 nos seguintes aspectos: 

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC; 

2. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação. 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Oficialização de 
Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os 
Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0000735-65.2019.6.02.8000 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 
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É pretendido o Registro de Preço para aquisição de no-breaks e estabilizadores de pequeno 
porte  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos. 

  

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

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos por diferentes 
empresas no mercado de TIC. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou alternativa que não o 
presente Registro de Preços. 

  

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

Os bens e serviços a serem contratados possuem características comuns e usuais 
encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de qualidade 
podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência. 

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

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

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado do Registro de Preços 
deverá ser realizada de maneira integral. 

Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de Preços. 

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, primordialmente, a redução de número 
de licitações para o mesmo objeto, porquanto se concentra em um único procedimento a 
possibilidade de realizar diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de 
fornecimento, durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços 
permanecerem à disposição da Administração. 

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento, é 
pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de contingenciamento 
orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e 
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, 
pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações 
sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de 
bem de informática. 
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A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a 
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições 
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a 
adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e 
consumo de energia. 

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

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento, é 
pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de contingenciamento 
orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços. 

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

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

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

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

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

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura física para sua 
instalação, situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda 
muito particular e além da previsibilidade. 

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

NBR 14136 

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

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

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e 
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), 
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 
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3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente t
ermo, toda a documentação referente ao mesmo; 

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

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

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

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demai
s condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, 
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

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

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

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

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

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

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

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

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de 
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando 
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de 
negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, 
penal e administrativa; 
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10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rig
orosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 

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

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

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

3.1 Descrição do Objeto 

  

Estabilizador: 

 Potência Nominal mínima: 1500W; 

 Tensão de entrada: 115V/220V 

 Tensão de saída: 115V; 

 Tempo de Resposta: <= 01 ciclo de rede 

 Proteção sobretensão de saída: +/- 10% 

 Proteção contra surtos de tensão; 

 Possuir 06 (seis) tomadas de saída; 

 Atender à NBR 14136; 

 Garantia mínima: 01 ano 

No-break de pequeno porte: 

 Potência Nominal mínima: 700VA; 

 Bateria Interna; 

 Autodesligamento para proteção de bateria (Battery save); 

 Tensão de entrada: 115V/220V 

 Tensão de saída: 115V; 

 Tempo de Resposta do estabilizador: <= 01 ciclo de rede 

 Proteção contra sobrecarga; 

 Proteção contra surtos de tensão; 

 Possuir 06 (seis) tomadas de saída; 
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 Atender à NBR 14136; 

 Garantia mínima: 01 ano 

  

  

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

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

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

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

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

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

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos 
quantitativos indicados no pedido de fornecimento; 

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

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

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

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não 
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda, serem 
entregues em pleno estado de funcionamento; 

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

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários 
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros, os 
quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este item se 
aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições durante o 
período de garantia; 
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8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem 
como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso constitua 
motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato não implique 
danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese que deverá ser 
devidamente comprovada; 

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

Recebimento do Objeto: 

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

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

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e 
testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:  

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 
10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos 
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais 
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar 
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível 
no sítio do fabricante. 

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento dos 
equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 
Recebimento Definitivo. 

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

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens 
pertencentes ao escopo desta contratação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a. Advertência:  

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

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

b. Multa de:  

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no 
caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos;  

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

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por
 prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20
% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limi
tada a incidência 30 (trinta) dias corridos;  

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garant
ia por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-
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se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

2. A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada so
mente uma única vez a cada mês, independente da quantidade 
de equipamentos sem solução. 

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro 
de preços do Fornecedor; 

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, 
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, 
ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada. 

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

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

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

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

  

Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses. 

Estar comprovadamente ainda em produção. 

Conformidade com o presente Termo de Referência. 

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

  

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 
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Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 

  

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI  

  

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

  

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

     

          

TOTAL:   

  

RESUMO DE STATUS DA ATA 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:   

Quantitavivo executado via 

Ordem de Fornecicimento nº 001/20YY  
  

Quantitavivo executado via 

Ordem de Fornecicimento nº 001/20YY  
  

SALDO ATA:   

   

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido 
serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI. 

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da 
autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, 
conforme contrato. 

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos). 

   

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Maceió, 12 de abril de 2019. 

 
 

Edital do PE nº 25/2019 (0547564)         SEI 0000735-65.2019.6.02.8000 / pg. 164



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 
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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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019  

 

Processo nº 0000735-65.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 25/2019 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas no  Anexo I do Pregão 
Eletrônico nº 25/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 25/2019: 

 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

 

       

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 15.13 do edital do PE nº 25/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
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4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

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

 
5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

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

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e 
demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 
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n) 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; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 

 
p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
6 – DO PAGAMENTO. 
  
6.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que 
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o 
contrato, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os 
seguintes  requisitos: 
 

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

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

 
6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
6.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
6.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
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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% 
 
7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
7.1. A entrega dos produtos, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho 
ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria 
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente deste 
Regional. 
 
7.2. O material será recebido: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço; e 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

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

7.4.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações 
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a) Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 
(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal 
poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de  um 
critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de 
um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de 
equipamentos. 

7.5.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no 
sítio do fabricante. 

7.6. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento 
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 
Recebimento Definitivo. 

 
7.7. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
7.8. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o 
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
7.9. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
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7.10. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
7.11. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 8. 

 
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
8.1. 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 no  edital e das demais cominações legais.  
 
8.2. 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. 
 
8.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
8.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) Multa 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do item(ns) 
entregue(s) com atraso injustificado na entrega do material, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

b.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo  
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

b.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, 
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no 
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor. 

c) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na 
solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 
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c.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por 
prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa 
de 1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

c.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem 
de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de equipamentos sem solução. 

d) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
e) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total 
da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de 
preços do Fornecedor; 

 
f) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese 
de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento. 
 

8.4.1.  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 da contratação.  

 
8.4.2. As sanções previstas no Edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 

 
8.4.3. 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. 
 
8.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
8.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
8.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos 
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
8.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
8.6. 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 comprovados. 
 
8.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
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as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
8.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
8.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
8.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
8.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
8.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

8.12.1. 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. 

 
8.13. 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 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
8.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
8.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 

 
Maceió, XX de XXXX de 2019. 

 
Pelo TRE/AL: 

 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente  
 
 

Pela Empresa: 
 

Edital do PE nº 25/2019 (0547564)         SEI 0000735-65.2019.6.02.8000 / pg. 173



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 27 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2019

 

PROCESSO Nº: 0000735-65.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 12 de junho de 2019
                 Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).

Local: www.comprasnet.gov.br

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio
da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar
possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos,
objetivando o Registro de Preços de material de informática – no-breaks 
e estabilizadores de pequeno porte, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração.
 
                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 8.250/2014 de 23/05/14, e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores
alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio
licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, a
Portaria TRE/AL nº 212, de 18/06/2001, publicada na Seção 1 do DOU, edição
de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF - Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria
deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.
 
1 - DO OBJETO.
 
1.1.            O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de
material de informática - no-breaks e estabilizadores de pequeno
porte, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.
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2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
 
2.1.         O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do
referido ato.
 
2.2.           A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as
necessidades do TRE/AL.
2.3.           A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor
registrado em igualdade de condições.
 
2.3.1.    O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido
pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em
baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em
referida licitação.
 
3 - DO PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA E DO LOCAL DE ENTREGA.
 
3.1.         O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias
corridos contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de
Fornecimento, por e-mail, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D - Serraria,
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de
expediente deste Regional.
 
3.2.            O prazo mínimo de garantia dos equipamentos é de 01 (um) ano.
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO.
 
4.1.            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.
 
4.1.1.  O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
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4.2.            Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
 
4.2.1.   A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
 
4.3.         No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos
no referido diploma legal.
 
4.4.            Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
 
4.4.1.  Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
 
4.4.2.  Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição;
 
4.4.3.   Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas
ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
 
4.4.4.  Estrangeiras que não funcionem no País;
 
4.4.5.  Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive,
dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com
o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).
 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
 
5 . 1 .         Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
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5.2.         O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
 
5.3.         O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
 
5 . 4 .         O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art.
3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
 
5.5.            O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº
5.450/05).
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
 
6.1.            O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
 
6.2.            Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º,
do Decreto 5.450/05).
 
6.3.         A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do item ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir
da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até
a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico.
 
6.3.1.  Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
 
6 .4 .         Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços,
utilizando do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
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a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 6.7 do edital; e
 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I deste edital.
 
6.4.1.        Caso o campo seja preenchido com especificações diversas
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante,
para que a descrição complementar não contrarie as especificações
constantes no edital, sob pena de desclassificação.
 
6.4.2.        Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
 
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
 
6.4.3.        Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo
de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer
outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente
constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 6.12.
 
6.4.4.        Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do
item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em
conformidade com o disposto no Anexo I deste edital.
 
6.5.         As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas,
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
 
6.6.         Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
 
6.7.            O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas
que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido
serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
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6.8.         Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas
aos objetos desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no
Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições
constantes neste edital.
 
6.9.            Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
 
6.10.       Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
 
6.11.       O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
 
6.12.         A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no
ANEXO II.
 
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
 
7.1.         O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
 
7.2.            As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
 
7.2.1.  A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
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7.3.         O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
 
8.1.         Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
 
8.1.1.    Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada
item ofertado.
 
8.2.            Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
 
8.3.            O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
 
8.4.            Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que
for recebido e registrado primeiro pelo sistema.
 
8.5.            Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
 
8.6.            No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
 
8.6.1.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação desta licitação.
 
8.7.            A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
 
8.8.         Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
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melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
 
8.9.         Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
 
8.10.       A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem
classificado.
 
9 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
9.1.            Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de
preferência estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
 
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
 
10.1.       O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço por item decidindo sobre a aceitação do preço
obtido.
 
10.2.       Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como
limites máximos os valores unitários abaixo descritos, que representam uma
média das várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores:
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01 No-breaks de pequeno
porte 140 R$ 380,72 R$

53.300,80

02 Estabilizadores 80 R$ 450,15 R$
36.012,00

 
10.3.      Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
 
10.4.       Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
 
10.5.       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
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procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
 
10.5.1.            Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
 
11 – DA HABILITAÇÃO.
 
11.1.       A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
 
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de
extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se
tratar de aquisição de material.
 
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2014, com a redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07/08/2014.
 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. do edital:
 
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
 
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
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11.2.       No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o Pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
 
11.3.        Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
 
11.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
 
11.5.       A comprovação da regularidade fiscal das licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
 
11.5.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.5, será assegurado prazo
de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
 
11.5.2.   Para aplicação do disposto no subitem 11.5.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
 
11.5.3.          A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.5.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
 
11.5.4.          A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
11.5.1. e 11.5.3.
 
11.5.5.                     A não regularização da documentação no prazo previsto
nos subitens 10.5.1. e 10.5.3. 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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1 1 .6 .       Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 11.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
 
11.7 .       Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
 
11.8.       Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
 
11.9.       Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
 
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
 
12.1.        Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-
al.jus.br.
 
12.1.1.          Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e
quatro horas).
 
12.1.2.          Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida
e publicada nova data para realização do certame.
 
12.2.       Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à
data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site
do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
 
13 - DOS RECURSOS.
 
13.1.       Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-
la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
 
13.2.       O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
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fechando ao término do tempo informado.
 
13.3.       Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso,
o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para
o registro das razões do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser
impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico,
e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade
competente.
 
13.4.       O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
 
13.5.       A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
 
14 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
 
14.1.       Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013.
 
15 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.
 
15.1.       A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
 
15.1.1.          Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
 
15.2.       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.
 
15.3.         Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados
para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições
estabelecidos no subitem 15.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
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15.3.1.            O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se
refere o item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema
Comprasnet, tal como previsto no art. 26 do decreto acima citado.
 
15.3.2.          O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da convocação para assinatura do documento, em conformidade
com o previsto no art. 64 da Lei n. 8.666/1993.
 
15.4.       É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
 
15.5.       A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
 
15.6.       A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 15.3.2, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 15.12 deste edital, bem como às do art. 28 do
Decreto n. 5.450/2005.
 
15.7.       A contratação com os fornecedores registrados será formalizada
pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento
hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
15.8.       Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
 
15.9.       A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da
justificativa.
 
15.10.       Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega
continuará fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o
licitante às penalidades cabíveis.
 
15.11.     Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no
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art. 12, § 3º do Decreto nº 7.892/2013.
 
15.12.     O registro do fornecedor será cancelado quando:
 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
15.12.1.    O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas
“a”, “b” e “d” do subitem 15.12. será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 
15.12.2.    O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
 
a) por razão de interesse público; ou
 
b) a pedido do fornecedor.
 
15.13.     O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o
objeto desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal,
mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções
contratuais e legais.
 
15.13.1.        O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
 
15.14.       O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da
solicitação das mesmas.
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15.15.     A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do
Decreto n.º 7.892/2013.
 
15.16.     As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem
15.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
 
15.17.     O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
 
16 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
 
16.1.         São obrigações do Órgão Gerenciador:
 
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações;
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
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classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s)
da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme subitem 15.15.
 
16.2.       São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
 
a) Efetuar o pagamento à contratada, após o recebimento definitivo;
 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços
e do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de
modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
 
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o
presente edital, toda a documentação referente ao mesmo;
 
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das
obrigações contratuais;
 
e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à
contratada o contraditório e a ampla defesa.
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
 
17.1.       São obrigações do detentor da Ata:
 
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de
material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha
a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 15.15.
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17.2 .       São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de
contratado:
 
a) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos
e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na
Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;
b ) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos
produtos (manuais, termos de  garantia, etc.), completa, atualizada e em
português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
c ) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de
chamados técnicos, conforme   períodos, horários e condições estabelecidas
no Edital  e em seus Anexos;
d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de
Atendimento;
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema
detectado ou ao andamento de atividades da garantia;
f) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do
objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e
assumindo o ônus decorrente;
g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro
dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração
passível de aplicação das penalidades previstas neste edital;
h ) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente,
todas as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do
objeto;
i) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados,
informações, regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob
pena de responsabilidade civil, penal e administrativa;
j ) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e
obedeçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na
Política de Segurança daInformação do TRE/AL;
k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as
atividades necessárias  para prestar a garantia on-site.
l) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Administração, referentes a  qualquer problema detectado ou ao
andamento de atividades da garantia técnica.
m) Manter durante a execução do contrato todas as condições que
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e
previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras
previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza do objeto da
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contratação;
n) 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;
 
o)  Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato;
 
p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.
 
18 - DA PUBLICIDADE.
 
18.1.         O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado
no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art.
11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº
8.666/93.
 
19 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
 
19.1.       A entrega dos produtos, que deverá ser agendada previamente,
deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, que será
enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-
000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente deste Regional.
 
19.2.         O material será recebido:
 
a )    provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e
 
b )    definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
 
19.3.        Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.
19.4.         O exame para comprovação das características técnicas consistirá
em avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas
etapas:
a) Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
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b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,
10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos.
O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de  um critério de razoabilidade, podendo chegar a
100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos e contados de cada lote de equipamentos.
19.5.         As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela
Contratada e disponível no sítio do fabricante.
19.6.         A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações técnicas,
emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
 
19.7.         O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
 
19.8.         O prazo para que a unidade competente proceda às verificações,
após o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se
manifestar, emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do
fornecimento.
 
19.9.         Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.
 
19.10.       O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder
pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as
normas de proteção ao consumidor.
 
19.11.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às
sanções administrativas previstas na Seção 20.
 
20 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
 
20.1.         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.
 
20.2.         Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
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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.
 
20.3.         As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
 
20.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do
item(ns) entregue(s) com atraso injustificado na entrega do material, limitada
a incidência a 20 (vinte) dias corridos;
b.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será
aplicada a multa de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e
b.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração,
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento
do registro de preços do Fornecedor.
c) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado
na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias
corridos;
c.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por
prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e
c.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem
de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente
da quantidade de equipamentos sem solução.
d ) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;
 
e) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total
da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de
preços do Fornecedor;
 
f) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na
hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a
Ordem de Fornecimento.
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20.4.1.       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 da contratação.
 
20.4.2.       As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.
 
20.4.3.      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.
 
20.4.4.    Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
 
20.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa.
 
20.9.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
 
20.5.         O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
 
20.6.         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 comprovados.
 
20.7.         O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
 
20.8.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
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20.9.         Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de
21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
 
20.10.       O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
 
20.11.       O período de atraso será contado em dias corridos.
 
20.12.       No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
 
20.12.1. 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.
 
20.13.       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 8.666/93 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
 
20.14.       Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
 
21 - DO PAGAMENTO.
 
21.1.         O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da
respectiva Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por
servidor/gestor designado para acompanhar o contrato, quando mantidas as
mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:
 
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão
Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do
Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
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b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
 
21.1.1. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.
 
21.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
 
21.3.         Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
21.4.         O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
21.5.         Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
 
21.6.       Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
22 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
 
22.1.       As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2019, PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e
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Material Permanente).
 
22.2.        As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
 
23.1.       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.
 
23.2.       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.
 
23.3.       As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
 
2 3 . 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.
 
23.5.       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.
 
23.6.       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.
 
23.7.       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.
 
23.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
 
23.9.       O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
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Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e
Contratos, 6º andar – Bairro Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82)
2122-7764/7765.
 
23.10.     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.
 
23.11.     A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
 
23.12.     Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e
da Lei 8.666/93.
 
23.13.     O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no
caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
23.14.     Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
 
23.15.     Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

 

Maceió/AL, 27 de maio de 2019.
 
 

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

 
 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DO EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO 0547564.
Em 27 de maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 29/05/2019, às 18:31, 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
0547567 e o código CRC F04EA102.

0000735-65.2019.6.02.8000 0547567v2
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 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-D ivulgação 27/05/2019 17:21:52 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 29/05/2019 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 Nº da IRP

Pregão 00025/2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP) 00009/2019

Nº do Processo Tipo de Licitação
Validade da
Ata SRP

0000735-65.2019 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional
12

mes(es)

Quantidade de Itens Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

2 Sim Não

Objeto

Registro de Preços para aquisição de no-breaks e es tabilizadores de pequeno porte para substituir 
equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utiliz ados.

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da
Licitação

29/05/2019 A partir de  29/05/2019  às 08:00 Em 12/06/2019  às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

00001 2019    NE   000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Di... https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvis...

1 of 1 27/05/2019 17:23
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 Ambiente: PRODUÇÃO Pesquisar Licitação 27/05/2019 17:22:24 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG de Atuação

14000 - JUSTICA ELEITORAL 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da UASG UASG

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação * Ano da Licitação

00025 / 2019

Modalidade de Licitação Situação da Licitação Característica da Licitação

 Pregão
 Concorrência
 Tomada de Preços
 Convite
 Concurso

Revogada
Anulada
Suspensa

 Tradicional
 Registro de Preço (SRP)

Pesquisar Limpar

UASG
Origem

Modalidade de
Licitação

Nº da
Licitação Característica Objeto Situação Atual

da Licitação Ação

70011 Pregão Eletrônico 00025/2019 Registro de Preço
(SRP)

Registro de Preços para aquisição de no-breaks e
estabilizadores de pequeno porte para substituir
eq...

Licitação A
Publicar

Visualizar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Um registro encontrado.

SIASGnet-DC - Pesquisar Licitação https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao...

1 of 1 27/05/2019 17:23
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 27/05/2019 17:22:43 

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 Nº da IRP

Pregão 00025/2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP) 00009/2019

Nº do Processo Tipo de Licitação Validade da Ata SRP

0000735-65.2019 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional 12  mes(es)

Quantidade Informada de
Itens

Itens Incluídos Itens Cancelados Compra Nacional Gerenciada/Autorizada
ME/SGD

2 2 0 Sim Não

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia

Objeto

Registro de Preços para aquisição de no-breaks e es tabilizadores de pequeno porte para substituir equi pamentos 
fora de garantia e/ou obsoletos utilizados.

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 Presidente do Tre/al - Ordenador de Despesas

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação

29/05/2019

CPF do Responsável Nome Função

012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO Chefe da Seção de Licitações e Contratos

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 29/05/2019 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

Entrega da Proposta

A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Abertura da Licitação

Em 12/06/2019  às 14:00  no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Informações Adicionais do Aviso de Licitação

Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação

27/05/2019  às 17:21 954.470.834-00

Histórico de Matérias

Id Transação Id
Matéria

Data/Hora do
Envio para
Publicação

CPF do
Responsável pelo

Envio para
Publicação

Data da
Publicação

Estado
Matéria no
Publicador

Data/Hora
Alteração
Estado no
Publicador

Envio
Direto p/
Imprensa

Ações

0700110500025201900001 11721574
27/05/2019

17:21 95447083400 29/05/2019
Em

Editoração
27/05/2019

17:21 Sim Visualizar

Edital / Relação de Itens Grupos Itens Nova Pesquisa de Licitações

SIASGnet-DC - Visualizar Licitação https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitaca...

1 of 1 27/05/2019 17:24
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 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 27/05/2019 17:23:03 

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 Nº da IRP

Pregão 00025/2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP) 00009/2019

Quantidade Informada de
Itens

Itens Incluídos Itens Cancelados Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

2 2 0 Sim Não

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
298960 -
BATERIA
SELADA

- 140 UNIDADE Menor Preço Tipo I Não - - Sim Visualizar

2 M
41629 -
ESTABILIZADOR
TENSÃO

- 80 UNIDADE Menor Preço Tipo I Não - - Sim Visualizar

(*) M - Material    S - Serviço

Licitação Edital / Relação de Itens Grupos Nova Pesquisa de Licitações

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.
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1 of 1 27/05/2019 17:24
Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0547571)         SEI 0000735-65.2019.6.02.8000 / pg. 203



 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 27/05/2019 17:23:22 

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 Nº da IRP

Pregão 00025/2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP) 00009/2019

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim Não

Item

Nº do Item Tipo de Item Item

1 Material 298960 - BATERIA SELADA

Descrição Detalhada

BATERIA SELADA, TENSÃO 12, AMPERAGEM 7, COMPRIMENTO 150, LARGURA 65, ALTURA 95, FREQÜÊNCIA 60, APLICAÇ ÃO ´NO-
BREAK´ POTÊNCIA 1,5 KVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS  SELADA, LIVRE MANUTENÇÃO, RECARGA INTELIGENTE

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Unitário Estimado (R$)

140 UNIDADE Menor Preço 380,7200

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I Não Agrupado

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência  Permitir Adesões

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 140

Item Anterior Ir para o Item: 1 Ir Próximo Item

Licitação Edital / Relação de Itens Grupos Itens Nova Pesquisa de Licitações
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 27/05/2019 17:23:43 

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 Nº da IRP

Pregão 00025/2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP) 00009/2019

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim Não

Item

Nº do Item Tipo de Item Item

2 Material 41629 - ESTABILIZADOR TENSÃO

Descrição Detalhada

ESTABILIZADOR TENSÃO, NOME ESTABILIZADOR - TENSAO

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Unitário Estimado (R$)

80 UNIDADE Menor Preço 450,1500

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I Não Agrupado

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência  Permitir Adesões

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 80

Item Anterior Ir para o Item: 2 Ir Próximo Item

Licitação Edital / Relação de Itens Grupos Itens Nova Pesquisa de Licitações
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 27/2019

Processo nº TRF2-EOF-2019/00127. Objeto: Aquisição de material de consumo de
expediente (pasta arquivo, polipropileno, tipo L, e pastasde po lionda), através do Sistema
de Registro dePreç os. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em
epígrafe da seguinte maneira: a) Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 à empresa A R CASTRO
COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI; b) Itens 9, 10, 11, 12 e 13 à empresa WORD
LICITAÇÕES COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 28/05/2019)

S EC R E T A R I A - G E R A L
AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região resolve aplicar à empresa Spirit Brazil
Comércio e Construção EIRELI- ME, CNPJ n.º 20.657.580/0001-00, a penalidade de
suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, com respaldo no artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93, pelo período de 01
(um) ano, a contar da data desta publicação. A penalidade é resultado do inadimplemento
total das obrigações referentes à Nota de Empenho n.º 2018NE000229, mediante processo
administrativo nº TRF2-EOF-2016/00287.04.

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretor da Secretaria Geral

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000580, emitida em 22/05/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Objeto: Contratação de licença de
uso do sistema Target Gedweb. Modalidade de Licitação: Art. 24, II da Lei 8666/93. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339039.
Valor total do empenho: R$ 3.344,81 (três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e
oitenta e um centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00134.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 12/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: SEVERO ROTH E
TENFEN LTDA. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva dos sistemas de
segurança contra fogo. ORIGEM: PE 12/2019. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 107760, ND -
3390.39 e 2019NE500109. PREÇO ANUAL ESTIMADO: R$ 30.999,00. VIGÊNCIA: 27.05.2019
a 27.05.2020. PA: 0002260-93.2019. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor
Administrativo, em 24.05.2019.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 21/2019. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - PR. OBJETO: Cessão
do direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações criado pelo TRF4. BASE LEGAL:
art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 29/05/2019 a 29/05/2024. P.A. 0011974-
48.2017.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, em
24/05/2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019 - UASG 90031

Nº Processo: 607-22.2019.4.05.. Objeto: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços continuados de coleta e transporte, com destinação final, de resíduos
sólidos comuns, gerados no Edifício Sede e no Prédio Anexo I do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 29/05/2019 das 08h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do Recife,
Bairro do Recife - Recife/PE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90031-5-00016-
2019. Entrega das Propostas: a partir de 29/05/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/06/2019 às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Não será permitida a subcontratação, no
todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em caso de divergência entre as
especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG do portal
Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 28/05/2019) 90031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2019 - UASG 70002

Nº Processo: 0000353-02.2019. Objeto: A presente licitação tem por objeto a formação de
registro de preços com vistas à futura e eventual contratação da prestação de serviços de
publicação em jornal local, especificados no Termo de Referência (Anexo I do edital).. Total
de Itens Licitados: 2. Edital: 29/05/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.
Endereço: Av. Antônio da Rocha Viana, N. 1389, Bosque - Rio Branco/AC ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00028-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 29/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/06/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

BRUNA SILVA BRASIL
Técnico Judiciário

(SIASGnet - 28/05/2019) 70002-00001-2019NE000037

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019 - UASG 70002

Nº Processo: 0001288-42.2019. Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação
de empresa especializada para a para a execução de piso laminado vinílico, com
adequação das instalações elétricas do Auditório do Fórum Eleitoral da 4ª Zona, conforme
as especificações constantes do no termo de referência (Anexo I do edital), que integra
este ato convocatório.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 29/05/2019 das 08h00 às 12h00
e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av. Antonio da Rocha Viana, N. 1389, Bosque - Rio

Branco/AC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00029-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 29/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 13/06/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
.

BRUNA SILVA BRASIL
Técnico Judiciário

(SIASGnet - 28/05/2019) 70002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 14/2019; Processo SEI nº 0002225-25.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores. Partes: União, através do TRE/AL e a empresa EXLBR
TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 07.475.870/0001-66; Objeto: Prestação
de suporte operacional ao Sistema Aleph, adquirido pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas. Vigência: 12 meses, a partir da data da assinatura (13/05/19). Valor mensal: R$
490,88. Valor total: R$ 5.890,56.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 16/2019; Processo SEI nº 0000135-44.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nºs
8.666/93, 10.520/02, 8.078/90, Decreto nº 5.450/05, princípios da teoria geral dos
contratos, normas de direito privado e resolução do TRE-AL n° 15.787/17. Partes: União,
através do TRE/AL e a empresa EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, CNPJ:
11.311.279/0001-40; Objeto: fornecimento parcelado de livros na área jurídica e outras
áreas específicas de interesse, inclusive publicações avulsas e oficiais, para a Biblioteca do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante o ano de 2019. Desconto: 36,10%; Vigência:
a partir da data da assinatura(16/05/19), até 31 de dezembro de 2019. Despesa estimada:
R$ 23.182,71.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 17/2019; Processo SEI nº 0000146-73.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores. Partes: União, através do TRE/AL e a empresa TERLIZ
RODRIGUES DE MORAIS DEDETIZAÇÃO EIRELLI - ME, CNPJ: 21.162.634/0001-10; Objeto:
Prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, com fornecimento de
material. Vigência: do dia17/05/2019 até o dia 31/12/2019. Valor total: R$ 15.976,80.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2014; Proc. SEI nº 0001548-97.2016.6.02.8000;
Fund. Legal: artigos 62, § 3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, combinado com
o Parágrafo Primeiro, da Cláusula Quinta Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e o
Sr. Jarbas Pereira Lopes, CPF nº 185.196.794-04. Objeto: Prorrogação da vigência do
Contrato por 60 meses; Valor: R$ 104.761,80. Assinatura: 17/05/2019.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 03-B/2019; Proc. SEI nº 0007945-07.2018.6.02.8000; PE nº 11/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 16/05/19; Objeto: Registro de Preços de material de informática - solução
viabilizadora de vídeo conferência; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca,
unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº
11/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços). ALL SOLUTIONS AUTOMAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 24.465.418/0001-32; Item
02, Logitech, Unidade, 17, R$ 1.600,00, R$ 27.200,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 03-A/2019; Proc. SEI nº 0007945-07.2018.6.02.8000; PE nº 11/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 16/05/19; Objeto: Registro de Preços de material de informática - solução
viabilizadora de vídeo conferência; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca,
unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº
11/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços). TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ Nº 04.892.991/0001-15; Item 01,
Logitech, Unidade, 53, R$ 1.600,00, R$ 84.800,00.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE PENALIDADE

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS resolve alterar a penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a União, e descredenciamento do SICAF, pelo prazo
de 1 (um) ano, aplicada a GILBERTO CEZÁRIO DA SILVA JÚNIOR - ME, CNPJ nº
26.125.358/0001-28, em decorrência do Processo administrativo nº 0003573-
15.2018.6.02.8000, conforme visto no DOU nº 38, de 22 de fevereiro de 2019, Seção 3, p.
117, pela sanção administrativa de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 1 (um) ano, em razão de
pedido de reconsideração. A penalidade passa a vigorar pelo período de 01 ano, a contar
da publicação anterior.

Maceió-AL, 28 de maio de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0000726-06.2019. 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, conforme especificações descritas nos Anexos I
e I-A deste edital.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 29/05/2019 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00024-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 29/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/06/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 27/05/2019) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0000735-65.2019. Objeto: Registro de Preços para aquisição de no-breaks e
estabilizadores de pequeno porte para substituir equipamentos fora de garantia e/ou
obsoletos utilizados.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 29/05/2019 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00025-2019. Entrega das Propostas: a
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partir de 29/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
12/06/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 27/05/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD n. 1835/2019), que tem por objeto a aquisição de gêneros
alimentícios, em favor das empresas T DA S LUSTOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS, CNPJ:
10.847.885/0001-12 (itens 1 e 7); FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
LTDA, CNPJ: 07.734.851/0001-07 (itens 2, 3, 4 e 5) e E DE A M DAMASCENO EIRELI - EPP,
CNPJ: 15.811.644/0001-37 (item 6). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 28/05/2019, pelo Des. João
de Jesus Abdala Simões.

CLAUDIO MARCIO PINTO NEDER
Diretor-Geral

Em substituição

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019 - UASG 70007

Nº Processo: 5700/2019. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços
de locação de veículos, com motorista, observando as condições estabelecidas no edital e
seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 29/05/2019 das 08h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo 21 - Centro, - Fortaleza/CE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00016-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 29/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
14/06/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Pregoeira

(SIASGnet - 28/05/2019) 70007-00001-2019NE000025

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo de aditamento ao Termo de Cessão de Uso n° 01/2019, firmado em 28/05/2019,
com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (CNPJ: 00.531.954/0001-20);
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Cessão de Uso nº. 01/2019, de
06/08/2019 a 20/04/2020. Processo SEI: 0000210-36.2019.6.07.8100; Signatários: Des.ª
Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, Presidente do TRE-DF, e Des. Romão C.
Oliveira, Presidente do TJDFT.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 30.010/2018. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo.
Contratada: Editora Fórum Ltda. Objeto: custeio de despesas com a contratação de serviços
de Biblioteca Digital, através da aquisição da Plataforma Fórum Conhecimento Jurídico.
Fundamentação Legal: art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. Valor total do contrato: R$
45.470,00. Data da Ratificação: 27/05/2019, pelo Exmo. Sr. Desembargador Annibal de
Rezende Lima, Presidente do TRE/ES.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 7/2019

O TRE-GO torna público a homologação da licitação, modalidade pregão, forma
eletrônica, nº 07/2019 (PAD nº 11267/2018), que tem por objeto a contratação de serviço
continuado de vigilância e segurança armada para os edifícios Sede e Anexo I do Tribunal
Regional Eleitoral de Goiás. Empresa Vencedora: ROVER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI
- CNPJ 19.925.083/0001-58. Data da homologação 27/05/2019. Os autos encontram-se com
vistas franqueadas aos interessados.

Goiânia-GO, 28 de maio de 2019.
CRISTINA TOKARSKI PERSIJN

Secretária de Administração e Orçamento

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 12372/2018. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2017. Objeto: Prorrogar a
vigência do contrato por mais 24 meses, contados do dia 13/06/2019. Contratante:
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Contratada: PÓS-DADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-EPP. Fundamento Legal: art. 57, IV, da Lei 8.666/93.
Signatários: Wilson Gamboge Júnior, Diretor-Geral do TRE/GO, pelo Contratante. Pedro
Américo da Silva Filho, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019 - UASG 70005

Nº Processo: 5358/2019. Objeto: Prestação de serviços de teleatendimento receptivo e
ativo no TRE-MA nas dependências da Ouvidoria Regional Eleitoral.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 29/05/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Vitorino Freire S/n,
Areinha - São Luis/MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70005-5-00016-
2019. Entrega das Propostas: a partir de 29/05/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/06/2019 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital poderá ser obtido também
através do e-mail: licitação@tre-ma.jus.br..

FABIO LEAL BARBOSA
Pregoeiro

(SIASGnet - 28/05/2019) 70005-00001-2019NE000030

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019 - UASG 70005

Nº Processo: 4835/2019. Objeto: Prestação de serviços de seguro total de 03 (três) veículos
pertencentes à frota do TRE-MA.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 29/05/2019 das 08h00
às 17h59. Endereço: Av. Vitorino Freire S/n Areinha, Areinha - São Luis/MA ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70005-5-00017-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 29/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
10/06/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Ed i t a l
também poderá ser solicitado pelo e-mail licitacao@tre-ma.jus.br.

CLAVIUS MARCIO BRITO MELO
Pregoeiro

(SIASGnet - 28/05/2019) 70005-00001-2019NE000030

AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão torna público a aplicação à Empresa
ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA CNPJ: 00.716.656/0001-75, da penalidade de
Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo
de 02 (dois) meses, em razão de descumprimento de cláusulas editalícias e contratuais
assumidas perante o TRE-MA, conforme previsto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. Início da
sanção em 20/05/2019 e término em 19/07/2019.

CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 13/2019

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
17/05/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação estimada de 21.403 (vinte e um mil
e quatrocentos e três) Unidades de Serviços Técnicos UST para operação continuada de
Central de Serviços de TIC (Service Desk) para atendimento e suporte técnico de 1º
nível.

CLAVIUS MARCIO BRITO MELO
Pregoeiro

(SIDEC - 28/05/2019) 070005-00001-2019NE000030

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2019 - UASG 70016

Nº Processo: 0002635-07.2019. Objeto: Aquisição de camisetas.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 29/05/2019 das 12h00 às 17h59. Endereço: Rua Desembargador Leão Neto do
Carmo, 23, Parque Dos Poderes - Campo Grande/MS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70016-5-00023-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 29/05/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
12/06/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

HARDY WALDSCHMIDT
Diretor-geral

(SIASGnet - 27/05/2019) 70016-00001-2019NE000100

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Proc. Prot. 0003912-04.2019.6.14.8000. Contrato nº 25/2019. Contratante: União Federal,
por intermédio do TRE/PA. Contratada: RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL. CNPJ:
09.652.696/0001-05. Objeto: aquisição de tags de identificação RFID, conforme disposto no
Termo de Referência do Pregão n.º 83/2018. Valor Global: R$ 20.459,50. Vigência: da data
de sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União,
encerrando-se no prazo de 30 dias. Data da Assinatura: 27/05/2019. Signatários: Osmar
Nelson Ellery Frota, Diretor-Geral do TRE-PA, pela Contratante; Rodrigo Luis Giolito Bizerril,
pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
EXTRATO DE CESSÃO DE USO

CESSÃO DE USO nº 01/2019-TRE/PB; Processo: 3351-84.2018.6.15.8000; CEDENTE: TRE/PB;
CESSIONÁRIA: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL PARAÍBA, CNPJ nº
08.865.164/0001-93; OBJETO: Ceder, sob a forma de utilização gratuita, uma sala situada
no Edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, localizado na Av. Princesa Isabel,
nº 201, Tambiá, João Pessoa/PB, para fim exclusivo de desempenho de suas atividades
institucionais e atuação de seus representantes nos processos e procedimentos de
competência da Justiça Eleitoral na Paraíba; DATA DE ASSINATURA: 27/05/2019;
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 9.636/98, regulamentada no art. 11, § 2º, do Decreto
3.725/2001, Lei nº 8.906/1994 e foi celebrado de acordo com o contido no Processo SEI nº
3351-84.2018.6.15.8000; SIGNATÁRIOS: Des. Carlos Martins Beltrão Filho e Alexandra Maria
Soares Cordeiro, pelo Cedente e Paulo Antonio Maia e Silva, pela Cessionária.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 22/2019 - TRE/PB; Processo SEI nº 3372-60.2018.6.15.8000;
CONTRATANTE: TRE-PB, CNPJ: 06.017.798/0001-60; CONTRATADA: APPROACH
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 24.376.542/0001-21; OBJETO: Empresa especializada em
solução de Data Center e Virtualização, contemplando o fornecimento, instalação e
configuração de todo necessário para seu perfeito fucionamento no âmbito do TRE/PB,
situado na Av. Princesa Isabel, n 201, Tambiá, João Pessoa/PB e suas unidades
vinculadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referencia,
anexo do Edital do Pregão Eletrônico n 04/2017 - HUL/UFS/EBSERH; FUNDAMENTO
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 04/2017-HUL/UFS/EBSERH (ARP 42/2018), e em
observância às disposições das Leis nº 8.666/1993 e Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº
2.271/1997, da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26/05/2017, e demais
normas federais aplicáveis, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.078/90 - CDC, de acordo com o Processo Administrativo nº 23817.000075/2017-48 do
HUL/UFS/EBSERH; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir do dia 16/05/2019,
podendo ser prorrogado por interesse das partes por até 60 (sessenta) meses; DATA
DA ASSINATURA: 16/05/2019; VALOR TOTAL: R$ 317.143,53; SIGNATÁRIOS: Valter Félix
da Silva, pelo Contratante, Kent Johann Modes, pela Contratada.
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CIDADES MACEIÓ - ALAGOAS 
QUARTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 201912

Há dois anos, Alagoas 
ganhou um reforço 
no policiamento que 

vem beneficiando cidadãos, 
turistas e os próprios po-
liciais. O programa Força 
Tarefa, que cobre todos os 
municípios do estado, tem 
reduzido a violência e au-
mentado a sensação de se-
gurança, fazendo Alagoas 
ser lembrado como um local 
tranquilo para viver e tra-
balhar. Diariamente, são 
empregadas mais de 135 
viaturas em todo o território 
alagoano, nas regiões onde 
há maior incidência crimi-
nal.

O programa paga R$ 120 
aos policiais que se volunta-
riam para serviços extras, 
aumentando o efetivo nas 
ruas. Entre 2017 e 2018, o 
Governo do Estado investiu 

mais de R$ 17 milhões no 
pagamento dos militares. 
Isso significa dizer que cer-
ca de 1.600 policiais volun-
tários foram remunerados 
pelo programa na capital 
e no interior. Já nos cinco 
primeiros meses deste ano, 
mais de R$ 7 milhões de re-
cursos do Tesouro Estadual 
foram destinados à remune-
ração.

Integrado com as guarni-
ções dos batalhões de Polícia 
Militar, o Força Tarefa au-
xilia no combate a diversos 
tipos de crimes. Segundo 
dados do Comando de Poli-
ciamento da Capital (CPC), 
de janeiro a março deste ano 
a Região Metropolitana con-
tabilizou 26 apreensões de 
drogas e 17 armas de fogo.

Para o Secretário de Se-
gurança Pública, coronel 

Vendedora Nadja Eduarda destaca aumento de policiais nas ruas 

Programa emprega mais 
de 135 viaturas em todo 
o território alagoano, nas 
regiões onde há maior 
incidência de crimes

Força Tarefa 
aumenta segurança 
para alagoanos
e visitantes

AGÊNCIA ALAGOAS

AGÊNCIA ALAGOAS

Governo do Estado já investiu R$ 24 mi 
no programa, que reforça o policiamento 
da capital e interior com 1.600 militares

Turistas avaliam mudança positiva
Com mais segurança, o 

turista aproveita melhor 
sua estadia em Alagoas. A 
família Franco é de Bue-
nos Aires, Argentina, e já 
conhece diversos estados 
brasileiros. Porém, antes 
de visitar Maceió, eles pes-
quisaram se a cidade era 
segura. “Pesquisamos na 
internet e falamos com al-
guns amigos. Todos disse-
ram que era bem tranquilo. 
Nos sentimos muito segu-
ros, vemos muitos policiais 
caminhando e em viaturas 
o tempo todo”, disse Camila 
Franco.

“Em outra viagem [para 

outro estado] tivemos que 
pagar um guia para nos 
mostrar onde poderíamos 
ou não entrar, mas aqui po-
demos caminhar tranquila-
mente pela rua com nossas 
coisas sem preocupação”, 
observou a irmã de Camila, 
Sofia Franco.

O aposentado José Car-
doso estava há três dias 
passeando pela capital ala-
goana quando relatou que, 
além das belezas naturais, 
aprovava a segurança para 
o turista.

“Aqui é muito bom. Me 
sinto mais seguro do que 
em alguns estados que vi-

sitei. Eu recomendo a todos 
que queiram visitar, com 
certeza. A gente sempre vê 
viaturas circulando, câme-
ras que ajudam no monito-
ramento, me parece perfei-
to. Aqui você tem lugares 
bonitos para apreciar e se-
gurança. É perfeito”, disse 
o sergipano, que vive há 50 
anos em São Paulo.

COMÉRCIO
O comércio também se 

beneficia da segurança. 
Emerson Alencar é moto-
taxista e trabalha no Jacin-
tinho. Segundo ele, houve 
melhora no policiamento 
do bairro com a presença 

de programas como o Força 
Tarefa. “Melhorou bastan-
te. Vemos as viaturas pas-
sando direto, aí diminuiu 
a ‘malandragem’. Antes a 
gente não podia andar com 
o celular na mão, hoje me 
sinto mais seguro até para 
trabalhar”, afirmou.

A vendedora Nadja 
Eduarda afirma que obser-
vou mudanças positivas, 
como o aumento no número 
de policiais nas ruas e redu-
ção de assaltos na região. 
“Antes era mais [assaltos], 
só que agora diminuiu. 
Aqui eu me sinto segura”, 
garantiu.

Lima Júnior, a integra-
ção das forças policiais e 
os grandes investimentos 
realizados pelo Governo do 
Estado são responsáveis 
pelos bons resultados na 
segurança. “Nos últimos 
anos, tivemos investimen-
tos tanto na infraestrutu-
ra, por meio da construção 

dos Centros Integrados de 
Segurança Pública (Cisp), 
quanto na valorização das 
forças policiais, com pro-
gramas como o Força Ta-
refa, que estão sendo fun-
damentais para o combate 
ao crime em Alagoas e, con-
sequentemente, para o au-
mento da sensação de segu-

rança da população”, disse.
“Hoje, todo município 

que recebe um Cisp tam-
bém é contemplado com a 
Força Tarefa e isso possibi-
lita que aquelas comunida-
des de difícil acesso sejam 
beneficiadas com policia-
mento”, destacou o secre-
tário.
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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 maio de 2019.
À CPREG, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 29/05/2019, às 16:56, 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
0548804 e o código CRC 661F0CED.
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~gYeV\Y\TL\TLUg{UOVOgOZLT[TXOgYewLXZULhYUZUL\TLVsxT\VsTXOZULeTWYVULTLNTWgeYsTXOYNTUL\ZULxNVsTVNZUL\TLyZNsYLhZXhZsVOYXOTP

�QRLFUWZOY\ZLZLsYX\YOZLTUOVxgeY\ZLXTUOTLYNOVWZwLhYUZLYVX\YLX�ZLOTX�YLUV\ZLxg{eVhY\ZLXZ[ZLYOZL\TL\TUVWXY��ZLZgL\TLxNZNNZWY��ZL\YL
xNTUTXOTLxZNOYNVYwLxNZNNZWYsjUTLYgOZsYOVhYsTXOTLZULxNTUTXOTULsYX\YOZULxZNLQ�Ld~gVX�TlL\VYUwLTLYUUVsL\TLyZNsYLUghTUUV[YwLYOrLYLT\V��ZL\ZL
XZ[ZLYOZwLYLyVsL\TLT[VOYNLYL\TUhZXOVXgV\Y\TL\YLNTYeV�Y��ZL\ZULxNTW�TUP

L

��RLMLGT��ZL\TLIVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUwLUZ{LYLUgxTN[VU�ZL\YL̀ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTL�YONVs�XVZL\TUOTLbNV{gXYeLd̀HpM�lwL\VUONV{gVNiLZUL
xNZhTUUZULYZUL�NTWZTVNZUwL\TLyZNsYLYeOTNXY\YLTLT~gVOYOV[YP

L

��RLa�ZLxZ\TX\ZLhZsxYNThTNLZgLYOgYNwLxZNL~gYe~gTNLsZOV[ZwLXZL\VYLTsL~gTLyZNLNTYeV�Y\YLYLeVhVOY��ZLZgLsTUsZLxYNYL~gYe~gTNLZgONZLYOZwLZUL
�NTWZTVNZULUg{UOVOgVNjUTj�ZLTXONTLUVwLUZeVhVOYX\ZL�̀ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTL�YONVs�XVZL\TUOTLbNV{gXYewLxZNLVXOTNsr\VZL\YLGT��ZL\TL
IVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUwLYLNT\VUONV{gV��ZL\ZLxNTW�ZwLXZULOTNsZUL\ZL��RL\TUOTLYNOVWZP

LL

��RLHULxNTWZTVNZULxZ\TN�ZLygXhVZXYNLhZsZLsTs{NZUL\TLT~gVxTL\TLYxZVZP

L

MNOPL�RLHL�NTWZTVNZL\TUVWXY\ZLxYNYLhZX\g��ZLeVhVOYOzNVYwLxZ\TNiLUZeVhVOYNwL�gUOVyVhYOV[YsTXOTwLYZLOVOgeYNL\YULuXV\Y\TUL\ZL�NW�ZwLYLVX\VhY��ZL
\TLUTN[V\ZNLhZsLhZX�ThVsTXOZLOrhXVhZLhZsxYO|[TeLhZsLZLZ{�TOZL\ZLhTNOYsTwLxYNYLYg�VeVYNLZULONY{Ye�ZUwLZ{UTN[YX\ZLZLxNY�ZLs|XVsZL\TL���L
d~gYNTXOYLTLZVOZL�ZNYUlLxYNYLYLhZsgXVhY��ZP

L

L

MNOPL�RLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUKLEZ\NVWZLvTNNTVNYLpZgNYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmL̀YNeZULMXO�XVZLJVTVNYL̀ZUOYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmLMXYLI|[VYLagXTUL
\TLGiL�TNTVNYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZLTLIghVYXYL]YX\TNL\TLHeV[TVNYLpTeZLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZwLeZOY\ZULXYLGThNTOYNVYL\TLM\sVXVUONY��ZwLTL
FssYXgTeL̀ZXUOYXOVXZLbTXzNVZL\TLIVsYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZwLeZOY\ZLXYLGThNTOYNVYL\TLbThXZeZWVYL\YLcXyZNsY��ZwLOZ\ZULxYNYLYOgYNTsLhZsZL
sTs{NZUL\YLT~gVxTL\TLYxZVZLXZUL�NTW�TUL\TUOTLbNV{gXYeP

L

L

MNOPL�RLvV�YNLYULUTWgVXOTUL\TOTNsVXY��TUK

L

L

YlLHULxNTWZTVNZULxZ\TN�ZLgUgyNgVNLyrNVYULZgLhZsxTXUY��ZL\TL�ZNYULTsLxTN|Z\ZULUVsgeO�XTZUwLNTUWgYN\YX\ZLYLxTNsYX�XhVYL\TwLXZLs|XVsZwL
}QLdgslL\ZUL\TUVWXY\ZULXZLYNOVWZLQRL\TUOYL�ZNOYNVYm

L

L

{lLHULsTs{NZUL\TLT~gVxTL\TLYxZVZLxZ\TN�ZLZ{UTN[YNLTXONTLUVLZULxTN|Z\ZUL\TLyrNVYULZgLhZsxTXUY��ZL\TL�ZNYUwLhZsLZLZ{�TOV[ZL\TLxNTUTN[YNL
ZLX�sTNZLs|XVsZL\TL}QLdgslL\TeTUm

L

L

hlLMLhZsgXVhY��ZLTsL\ThZNN�XhVYL\YULYe|XTYUL�Yl�L\ZLxNTUTXOTLYNOVWZL\T[TNiLUTNLTyTOgY\YLhZsLYXOThT\�XhVYLs|XVsYL\TL�}LdONVXOYlL\VYUL
�GT��ZL\TLIVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUL\ZLbEF�MIm

L

L

\lLaYLNTYeV�Y��ZL\ZULxNTW�TUwLTeTON�XVhZULTLxNTUTXhVYVUwLYOgYN�ZLgsL�NTWZTVNZLTLsYVUL~gYXOZULpTs{NZUL\TLMxZVZLUT�YsLXThTUUiNVZUwLYL
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3583 - TRE-AL/PRE/PREG

Sr. Coordenador.
 
Reporto-me no presente para solicitar o pronunciamento da Unidade
de V.Sª, considerando o questionamento do pretenso licitante, evento
SEI Nº 0552317.
Agradeço antecipadamente.
Pregoeiro.
 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 06/06/2019, às 09:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552318 e o código CRC 7897A444.

0000735-65.2019.6.02.8000 0552318v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2019.
Sr. Pregoeiro,
 
Em resposta à informação 0552318 não foi

identificada qualquer incorsistência apontada entre o Edital e
o Termo Referência.

 
De toda sorte, o questionamento da licitante se

refere a item inexiste no Termo de Referência (Bateria
Seleda).

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 06/06/2019, às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552662 e o código CRC C51BBBD9.

0000735-65.2019.6.02.8000 0552662v1
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E-mail - 0555845

Data de Envio: 
  13/06/2019 15:26:12

De: 
  TRE-AL/Pregoeiro <pregoeiro@tre-al.jus.br>

Para:
    coinf@tre-al.jus
    danielsouto@tre-al.jus.br

Assunto: 
  ANÁLISE DE CONFORMIDADE DE PROPOSTA PREGÃO 25/19

Mensagem: 
  
Sr. Coordenador.

Reporto-me no presente para solicitar a análise da conformidade técnica das propostas em anexo, Pregão
25/2019,aquisição de no-break''s e estabilizadores. 

Agradeço antecipadamente.

Pregoeiro.

Anexos:
    PROPOSTA ITEM 1 NO BREAK PE 25-19.pdf
    PROPOSTA ITEM 2 ESTABILIZADORES.pdf
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E-mail - 0555863

Data de Envio: 
  13/06/2019 15:41:22

De: 
  TRE-AL/COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA <coinf@tre-al.jus.br>

Para:
    pregoeiro@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Análise de Propostas

Mensagem: 
  Sr. Pregoeiro,

Em atenção ao E-mail PREG 0555845, as propostas anexas são tecnicamente compatíveis com os
respectivos itens licitados.

Alerto, por natural, que haverá, para cada entrega, nova conferência de compatibilidade do item dos
efetivados.

Cordialmente.

Daniel Souto
COINF
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VLP Indústria Eletrônica Ltda 
Rua Quinze de Novembro, 923 – Bairro Santa Catarina 
Caxias do Sul - RS      CEP: 95032-430 
Fone: (54) 3224-3800   comercial@vlp.com.br 
CNPJ: 12.215.178/0001-39  IE 029/0525136 

 

 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

Razão Social: VLP Indústria Eletrônica Ltda 
CNPJ: 12.215.178/0001-39 
Endereço: Rua Quinze de Novembro, n° 923, Bairro Santa Catarina, Caxias do Sul – RS 
Telefone: (54) 3224-3800   FAX:  (54) 3224-3800 
Email:  comercial@vlp.com.br 
Responsável: Vandro Luiz Pezzin 
BANCO: Brasil  AGÊNCIA Nº: 3220-4   CONTA CORRENTE Nº: 34117-7 
 
Proposta comercial da empresa VLP Indústria Eletrônica Ltda - EPP, com sede na Rua Quinze de 
Novembro, 923, Bairro Santa Catarina, Caxias do Sul – RS, inscrita no CNPJ-MF sob nº 12.215.178/0001-
39 e Inscrição Estadual nº 029/0525136, conforme abaixo: 
 

 
Valor total: R$ 41.020,00 – Quarenta e um mil e vinte reais. 
  
Declaramos atender na integra o edital e seus anexos e as características técnicas, bem como, no preço incluem todas as 
despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado. 
 
Declaramos que somos fabricantes dos equipamentos e, caso seja necessário algum atendimento por nossos técnicos ou 
parceiros, os mesmos terão a permanência da garantia por todo tempo estipulado de acordo com o edital. 
 
 

CONDIÇÕES GERAIS 
 
GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: 12 (doze) meses. 
 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
 
PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho ou 
Ordem de Fornecimento. 
 
 
 
 
 

Item Descrição Marca Modelo Quant. Valor 
Unitário 

Valor Total 

 
 
1 

No-break de pequeno porte: Potência 
Nominal mínima: 700VA; Bateria 
Interna; Autodesligamento para proteção 
de bateria (Battery save); Tensão de 
entrada: 115V/220V; Tensão de saída: 
115V; Tempo de Resposta do 
estabilizador: <= 01 ciclo de rede; 
Proteção contra sobrecarga; Proteção 
contra surtos de tensão; Possui 06 (seis) 

14136; e demais características técnicas 
obrigatórias conforme Edital PE: 
25/2019. 

 
 
 

VLP 

 
 
 

VNA 
700 

 
 
 

140 
 

 
 

R$ 293,00 
(Duzentos e 

noventa e três 
reais) 

 
 

R$ 41.020,00 
(Quarenta e um mil e 

vinte reais) 
 
 

Proposta EMPRESA ITEM 1 (0555989)         SEI 0000735-65.2019.6.02.8000 / pg. 220

mailto:comercial@vlp.com.br


 

VLP Indústria Eletrônica Ltda 
Rua Quinze de Novembro, 923 – Bairro Santa Catarina 
Caxias do Sul - RS      CEP: 95032-430 
Fone: (54) 3224-3800   comercial@vlp.com.br 
CNPJ: 12.215.178/0001-39  IE 029/0525136 

 

 

 
 
 
LOCAL DE ENTREGA: conforme edital. 
 
 
 
DADOS GERAIS: 
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: VANDRO LUIZ PEZZIN 
CARGO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: SÓCIO-DIRETOR 
TELEFONE: (54) 3224-3800 / FAX: (54) 3224-3800 
E-MAIL: comercial@vlp.com.br 
 
 
 
Caxias do Sul, 13 de Junho de 2019. 
 
 
______________________________ 
Vandro Luiz Pezzin 
Representante Legal 
CPF: 753.571.510-91 
 RG: 4066173503 
 Sócio – Eng. Eletricista 
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Tecnologia interativa com regulação online;
Bivolt automático na entrada;
Autoteste de bateria e circuitos na inicialização;
Forma de onda senoidal por aproximação
(PWM com controle de largura e amplitude);
Sistema PLL: inversor sincronizado com a rede;
Ultrarrápido: tempo de resposta < 0,8ms;
Circuito desmagnetizador;
Função mute: desabilita o alarme sonoro;
Chave liga/desliga temporizada com proteção
contra acionamentos acidentais ou involuntários;
TRUE-RMS: melhor qualidade na leitura da rede
 elétrica;

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS GERAIS

Linha VNA
(Aquila)

www.vlp.com.br 

Nobreak

Microprocessador

TRUE-RMS

Os dados deste folder estão sujeitos
a alterações sem aviso prévio.

O Nobreak linha VNA traz o que há de mais moderno em tecnologia e segurança para seus
equipamentos utilizando microprocessadores de última geração RISC/FLASH, o que garante alta velocidade no
tempo de resposta e estabilização mais precisa com sistema de regulação online, que permite uma
correção da tensão mais eficaz juntamente com o sistema de leitura TRUE-RMS.

DC Start que permite o equipamento ser ligado
na ausência de rede elétrica;
Battery Saver: desliga automaticamente a saída
caso não tenha equipamentos ligados ao nobreak
em modo bateria;
Recarga automática da bateria, mesmo com o
nobreak desligado e níveis baixos de carga;
Gerenciador de bateria: informa quando deve
ser substituída a bateria;
Estabilizador interno;
Sinalização visual e sonora: indica as condições
e o modo de funcionamento do equipamento;
Filtro de linha;
Engate de bateria: permite expansão de baterias
externas.

R
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Nobreak Interativo
Linha VNA (Aquila)
Entrada
Tensão de entrada nominal 115/120/127/220/230V;
Bivolt automático;
Faixa de variação na tensão de entrada: +/- 25%;
Frequência de entrada: 60Hz +/- 5%;*2
Entrada com cabo padrão NBR14136:2002.

Saída
Tensão de saída nominal: 110/115/120/127/220V;*1
Possui estabilizador interno com 4 estágios;
Faixa de regulação:+/- 5% (inversor),+/- 6%(rede);
Fator de potência: 0,7;*3
Possui 6 tomadas padrão NBR14136;*4
Frequência de saída: 60Hz +/- 1%.

Bateria
Recarga automática de bateria com vários estágios;
Tempo de recarga: 12 horas após 90% de descarga;
Bateria selada regulada por válvula (VRLA), sem
manutenção e livre de emissão de gases;
Autonomia interna com possibilidade de expansão
externa.

Sinalização visual e sonora
Indicação de modo rede, modo inversor/bateria; 
Sub e sobretensão da rede elétrica;
Presença/ausência de rede elétrica;
Sobrecarga e curto-circuito;
Bateria carregada, em descarga e fim de autonomia;
Indicação de troca de bateria;
Nível de carga, falhas, entre outros.

Ambiente
Temperatura de operação: 0 a 40°C;
Umidade relativa: 0 a 95°C sem condensação.

Proteções
Surtos de tensão entre fase e neutro;
Contra sub/sobretensão da rede elétrica com retorno
e desligamento automático;
Contra curto-circuito;
Contra sobrecarga na rede e inversor, com rearme e
desligamento automático;
Corte de bateria ao atingir nível crítico de descarga
das baterias;
Desligamento automático quando sem carga na saída;
Contra Sobretemperatura.

Comunicação e instrumentação (Opcional)
Comunicação: RS 232 ou USB (com fornecimento de
cabos);
Funcionamento em ambiente Linux e Windows;
Informação do status do equipamento.

Características adicionais
Filtro de linha interno com atenuação EMI e RFI;
Estabilidade de frequência;
Tempo de comutação: < 0,8ms;
Rendimento: > 95% (modo rede) e > 85% (modo
bateria);
Porta fusível rearmável (opcional), ou externo com 
unidade reserva;
Proteção fax/modem, internet (Rj11) com fusível auto
regenerativo (opcional).

*1 Possibilidade de duas tensões através de chave;
*2 Modelos 50Hz sob consulta;
*3 Fator de potência 0,5 a 1 sob consulta;
*4 Modelos de 2 a 10 tomadas sob consulta;
*5 Possibilidade de outros padrões de baterias 
internas sob consulta.

Modelo Potência Tensão Bateria Peso Dimensões LxPxA (mm)
VNA 600
VNA 700
VNA 1000
VNA 1200
VNA 1400
VNA 1500
VNA 1800
VNA 2000
VNA 2200
VNA 2500
VNA 3000

600VA
700VA

1.000VA
1.200VA
1.400VA
1.500VA
1.800VA
2.000VA
2.200VA
2.500VA
3.000VA

12V
12V
12V
12V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V

7Kg
9Kg
11Kg
12Kg
14Kg
15Kg
24Kg
28Kg
32Kg
33Kg
36Kg

90 x 300 x 140
90 x 300 x 140
90 x 300 x 140
 90 x 300 x 140
123 x 355 x 190
123 x 355 x 190
145 x 535 x 210
145 x 535 x 210
145 x 535 x 210
145 x 535 x 210
145 x 535 x 210

VLP Indústria Eletrônica Ltda.
vendas@vlp.com.br  |  www.vlp.com.br
Fone: 54 3224.3800 
Rua Quinze de Novembro, 923 | B. Santa Catarina
CEP: 95032-430 | Caxias do Sul | RS
CNPJ: 12.215.178/0001-39 | IE 029/0525136

5Modelo Bateria*
7Ah
7Ah
7Ah

   7Ah
2 x 7Ah
2 x 7Ah

4 x 7Ah ou 2 x 18Ah
4 x 7Ah ou 2 x 18Ah
4 x 9Ah ou 2 x 18Ah
4 x 9Ah ou 2 x 18Ah
4 x 9Ah ou 2 x 18Ah

Observação: demais características ou alterações sob consulta.

R
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RR VISION COMERCIAL LTDA 

11 – 2268-2755 – 11 – 2268-2476 

 

RR VISION COMERCIAL LTDA EPP 

RUA BALZAC N° 121 SALA 04 
BAIRRO: VILA FORMOSA – SÃO PAULO – SP 
CEP: 03359-130 
CNPJ - 11.514.554/0001-23 
TEL: (11) 2268-2755 – (11) 2268-2476 
EMAIL: comercial@rrvisionltda.com.br 
                                                                               

São Paulo, 12 de Junho de 2019. 

 
PROPOSTA COMERCIAL 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2019 
 
Examinadas as condições gerais e de fornecimento, bem como toda a documentação que 
integra o presente Pregão Eletrônico, propomos fornecer os materiais objetivados nas 
condições que se seguem: 
  Declaramos que aceitamos incondicionalmente as condições estabelecidas no edital e 

anexos da presente licitação. 
  Declaramos, que se a proposta for selecionada, será enviado todos os documentos 

originais do respectivo pregão dentro de 03 (três) dias úteis contados da respectiva 
comunicação, para informar o conseqüente instrumento contratual, estando ciente das 
ocorrências aplicáveis no caso do não envio de documentos. 

  Declaramos ainda, de que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e 
despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora licitado, não sendo 
considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente. 

  Declaramos que estamos de acordo com todos os prazos constantes em edital. 
 
Garantia: 12 Meses com Assistência Técnica 
Prazo de entrega: Conforme Edital 
Validade da proposta: 90 Dias 
Condições de pagamento: Conforme Edital 
Transporte: Material posto em seu almoxarifado 
Local de Entrega: Conforme Edital 
Banco do Brasil – AG. 1192-4 C/C: 101.521-4 
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RR VISION COMERCIAL LTDA 

11 – 2268-2755 – 11 – 2268-2476 

 

RR VISION COMERCIAL LTDA EPP 

RUA BALZAC N° 121 SALA 04 
BAIRRO: VILA FORMOSA – SÃO PAULO – SP 
CEP: 03359-130 
CNPJ - 11.514.554/0001-23 
TEL: (11) 2268-2755 – (11) 2268-2476 
EMAIL: comercial@rrvisionltda.com.br 
                                                                               

 
PLANILHA DE PREÇOS 

 
 
PREGÃO ELETRONICO Nº 25/2019 
 
 
ITEM 02 – 80 UN. – ESTABILIZADOR de Tensão, Potência: 1500VA, Tensão nominal de 
entrada: 115/220 Volts (Bivolt Automático), Tensão nominal de saída: 115 Volts, função 
TRUE RMS, Microprocessador Risc/Flash, 06 tomadas de saída Padrão NBR14136:2002, 
Chave liga desliga frontal embutida evitando desligamento acidental, Leds indicadores de 
níveis de tensão (Baixa, Normal, Alta), Freqüência: 60 hz, Proteções contra: Sobrecarga e 
curto circuito, Proteção contra surtos de tensão com rearme e desarme automático, 
proteção contra surtos de tensão e sobrecorrente, proteção contra sobreaquecimento, 
Distorção Harmônica: Nula, Rendimento: >93%, Filtro de linha integrado que atenua ruídos 
provenientes da rede, fusível externo com uma unidade reserva, Regulação eletrônica 
através de reles, Gabinete metálico antichamas, Compatível com impressora laser, Atende 
a norma NBR 14373:2006. Identificação na embalagem do produto com marca do 
fabricante. Manual em Português. Cor Preto.  
Demais características constantes no manual e site do fabricante: www.bmi.com.br  

 
 

MARCA BMI – MODELO MICROLINE 2 ML1500B1-AUTOMÁTICO 
 
Preço Unitário: R$ 314,03  Preço Total: R$ 25.122,40 
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500VA/500WPotência máxima

115V 220V 115V
Tensão de entrada
Tensão de saída

115/220V 115V 220V 115/220V
1.000VA/1.000W

220V
220V220V

115/220V
115V

115V220V115V

700VA/700W

Modelos ML2-0500B1 ML2-050011 ML2-050022 ML2-0700B1 ML2-070011 ML2-070022 ML2-100022ML2-1000B1 ML2-100011

4,35A
6,3A

92 a 138V

4,35/2,3A
6,3/4A

2,3A
4A

178 a 266V115=92 a 138V
220=178 a 266V

6,1/3,2A
8/4A

115 =92 a 138V
220=178 a 266V

154x104x220mm 154x104x220mm 154x104x220mm

Fusíveis de entrada
3,2A

178 a 266

6,1A
8A

92 a 138V

8,7A
10A

92 a 138V

8,7/4,55A
10/5A

115 =92 a 138V
220=178 a 266V

4,55A
5A

178 a 266V
4A

Faixa de tensão da entrada

Dimensões (AxLxP)

Corrente nominal

3.5 - Os estabilizadores Bivolt (115/220V) saem da fábrica com dois fusíveis 
distintos, um para cada tensão. O fusível instalado é para uso em rede 220V. No 
caso de utilização do Estabilizador em rede 115V, substitua o fusível em uso pelo 
fusível reserva conforme instruções do item 3.6.

3.6 - Para substituição do fusível, siga as instruções abaixo:

a) Desligue o cabo de força da rede elétrica;
b) Localize o porta fusível na traseira do aparelho;
c) Remova a tampa do porta fusível com uma chave de fenda como no desenho 2;
d) Substitua o fusível correspondente à tensão de trabalho conforme especificações 

técnicas no item 4. deste manual.

1. Porta fusível 

 2. Tampa do 
     porta fusível

Para aplicação com motores elétricos  AC, considerar fator de 
potência de 0,7. 

Atenção

MANUAL DO USUÁRIO

Fusível reserva

Fusível em uso

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.3 - Verifique se a tensão de entrada do estabilizador é compatível com a da rede elétrica.

3.4 - Observe o item 4. deste manual para verificar se a tensão e potência do estabilizador 
são compatíveis com a tensão da rede elétrica e a carga a ser aplicada no estabilizador.

• Proteção contra sobrecorrente (sobrecarga e curto-circuito);
• Proteção contra surto de tensão;
• Proteção contra subtensão e sobretensão (opcional);
• Filtro de linha interno que atenua ruídos provenientes da rede elétrica;
• Proteção contra surtos de tensão na linha telefônica provenientes de descarga   

atmosférica, conector padrão RJ 11, em conformidade com a norma K20 da 
União Internacional de Telecomunicações (opcional);

• Led que indica as condições liga - desliga.;
• Entrada Bivolt automático ou monovolt;
• Função True-RMS;     
• Chave Liga (I) / Desliga (O) embutida evitando desligamento acidental;
• Fusível rearmável (opcional);
• Protetor térmico - proteção adicional contra sobreaquecimento com rearme 
automático (opcional).

Os estabilizadores de voltagem da BMI foram projetados e testados sob rígidos 
padrões de qualidade, garantindo ao usuário confiabilidade absoluta.
Para um perfeito funcionamento, é necessário que se tomem alguns cuidados. 
Portanto, antes de ligar o estabilizador, LEIA  ATENTAMENTE ESTE MANUAL DO 
USUÁRIO .

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

2. APLICAÇÕES
Projetado para a proteção de aparelhos com mecanismo motor e eletrodomésticos 
em geral. 

3.1 - Sob qualquer circunstância, não abra, nem introduza objetos pela ventilação do 
estabilizador, pois existe o RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. O estabilizador 
somente pode ser aberto por um técnico qualificado.

3.2 - Visando o bom funcionamento do estabilizador, bem como dos equipamentos a 
ele conectados, é necessário que a instalação da rede elétrica seja confiável.
Faça uma rede elétrica diretamente do quadro de distribuição, que seja exclusiva 
para os equipamentos e utilize proteção com disjuntores ou fusíveis em ambas as 
fases. Certifique-se de que a corrente elétrica está devidamente dimensionada e que 
o aterramento é adequado (aplicar norma da ABNT NBR5410 - Instalações Elétricas 
de Baixa Tensão).

3. SEGURANÇA E CUIDADOS BÁSICOS

A não utilização do aterramento pode prejudicar o funcionamento do estabilizador bem 
como dos equipamentos a ele conectados, trazendo o risco de choques elétricos.

Para uma instalação correta, siga o padrão de polaridade conforme figura abaixo:

1.500VA/1.500WPotência máxima

115V 220V 115V
Tensão de entrada
Tensão de saída

115/220V 115V 220V 115/220V
2.500VA/2.500W

220V
220V220V

115/220V
115V

115V220V115V

2.000VA/2.000W

Modelos ML2-1500B1 ML2-150011 ML2-150022 ML2-2000B1 ML2-200011 ML2-200022 ML2-250022ML2-2500B1 ML2-250011

13A
15A

92 a 138V

13/6,8A
15/8A

6,8A
8A

178 a 266V115=92 a 138V
220=178 a 266V

17,4/9,1A
20/10A

115 =92 a 138V
220=178 a 266V

154x120x235mm 195x135x260mm 195x135x260mm

Fusíveis de entrada
9,1A

178 a 266

17,4A
20A

92 a 138V

21,7A
20A

92 a 138V

21,7/11,4A
20/15A

115 =92 a 138V
220=178 a 266V

11,4A
15A

178 a 266V
10A

Faixa de tensão da entrada

Dimensões (AxLxP)

Corrente nominal

Tempo de resposta: máximo de 6 semiciclos.
Rendimento: >91%.
Distorção harmônica: não introduz. 
Frequência: 60Hz.    
Tomadas de saída padrão NBR14136:  4 tomadas.    
Itens opcionais somente sob consulta.
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7. OPERAÇÃO

7.1 - No painel frontal do estabilizador existe um led e uma chave liga (I) e desliga (O).             
a) Quando a chave estiver na posição 0: 

O estabilizador estará desligado e o led estará apagado.
b) Quando a chave estiver na posição I:

O estabilizador estará ligado e o led verde estará aceso.

 
  

BMI ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
R. Freguesia de Poiares, 110 - Vila Carmosina

CEP 08290-440 - SP/SP - CNPJ 52.335.981/0001-21
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Atendimento ao Consumidor: (11) 2521-1222
www.bmi.com.br - bmi@bmi.com.br

6. PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problemas Possíveis Causas / Soluções

O Led não acende 
ao ligar o 
estabilizador

Verifique se há tensão na rede elétrica. Verifique 
se o fusível do  está queimado. Se estiver estabilizador
substitua-o conforme instruções do item 3.6 deste 
manual.

Tensão muito baixa 
detectada à saída 
do estabilizador

Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível 
com a do .estabilizador

O  emite estabilizador
estalos ao ser ligado 
ou em funcionamento

Não é considerado defeito, pois a liberação da 
energia é feita através de relê, produzindo esses 
estalos.

O  está estabilizador
queimando fusível 
ao ligar

Verifique se o fusível está correto. Consulte os itens 
3.5, 3.6 e item 4 deste manual. 
A potência consumida pelos equipamentos 
conectados é maior que a do .estabilizador

CENTRAL DE ATENDIMENTO
BRASIL: 11 2521-1222

w w w . b m i . c o m . b r

p e r f e c t  e n e r g y

5. INSTALAÇÃO

5.1 - Antes de instalar, certifique-se de que a tensão da rede elétrica seja compatível 
com a do estabilizador.

5.2 - Conecte o cabo do estabilizador à rede elétrica.
5.3 - Ligue o estabilizador e verifique se o led (rede) está aceso indicando o 

funcionamento normal.
5.4 - Desligue o estabilizador e conecte os equipamentos nas tomadas de saída na 

traseira do .estabilizador
5.5 - Ligue o estabilizador, posteriormente os equipamentos conectados a ele.
5.6 - Para desligar proceda da forma inversa, ou seja, desligue primeiro os 

equipamentos conectados e posteriormente o estabilizador.
5.7 - Caso o estabilizador possua proteção telefônica (modelo NET), a aplicar o 

seguinte procedimento:
a) Conectar o cabo telefônico que acompanha o estabilizador na tomada telefônica 

(conector RJ11) que estiver com a indicação Linha, o outro lado do cabo conectar 
na linha telefônica.

b) Conectar o cabo do aparelho telefônico na tomada (conector RJ11) que estiver com 
a indicação Fone.

8. TERMO DE GARANTIA

O estabilizador da BMI é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, desde que 
sejam constatados em condições normais de uso, pelo prazo de 36 meses, à partir da 
da data de compra.
O aparelho que necessitar de reparo e/ou substituição de peças por defeito de 
fabricação, dentro do período de garantia, será reparado, sem ônus para o cliente, 
desde que não sejam detectadas irregularidades na instalação e no uso do aparelho.
A garantia se estende exclusivamente ao estabilizador fabricado pela BMI e não 
abrange dano eventualmente ocasionados ao equipamento ligado no estabilizador, 
bem como eventuais danos pessoais ou lucro cessante. 

9. EXTINÇÃO DA GARANTIA 

A garantia do estabilizador se extinguirá automaticamente se:
a) o estabilizador for ligado em tensão errada;
b) a potência de consumo utilizada for maior do que a especificada no estabilizador;
c) o defeito for decorrente de queda, da ação da água ou fogo, ou acidentes de 

qualquer natureza;
d) adulteração ou remoção da etiqueta de identificação de número de série (NS) do 

estabilizador;
e) se o estabilizador for aberto e alterado tecnicamente (características 

eletroeletrônicas e mecânicas) para manutenção ou não, por pessoa não 
autorizada pela BMI;

f) retirada do pino central de terra do cabo de força. 

7.2 - Os Estabilizadores Net (com proteção telefônica) possuem na traseira dois 
conectores telefônicos padrão RJ 11, em conformidade com a norma K20 da União 
Internacional de Telecomunicações, que protegem equipamentos de telefonia em 
geral. Segue abaixo as descrições dos conectores:
LINHA - para ser conectada a linha telefônica.                                                        
FONE - para ser conectado o aparelho telefônico. 

p e r f e c t  e n e r g yA BMI reserva-se o direito de alterar informações 
neste manual sem qualquer aviso prévio. 

MAN-ML2MG (revisão 07) 
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Sbd̀ay=bY=U[\z{Y=Sy\̀[|_dXY=}~�}���=sNQR=�����W=b\Xya[aW=̂Y�=â=]\_â=ba=y\dW=\Z=\̂]\Xday=Y=a[̀�=}��=bY=w�bdzY=U\_ay
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OVOUPMLSV=QO=SVS�MST=b̀a]_=cb=b�]\af\b=ZveYebw=cb_=̂\ẐZ_ab_�=]=
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#j[67ED���DĤ�D5g�D��G975o5D5,]HD,P4

Certidão EMPRESA ITEM 2 TRAB/TCU/CNJ/PORTAL (0556006)         SEI 0000735-65.2019.6.02.8000 / pg. 251



�
�

��������	������
����	��	�����	�����
��	

����������������������������� ��������!����������"���#���$�!����#�#���#��$�!�"����������%!�$���
�����&�#���#�������!���!�����!$���#��#�#���#��������$�� ���$�#������'�(������!������#�#��
����� ���$�#�#��#�����"���#��#��$�!�"����)�#��*�+,��+������#��$�#��$�#������$�!�"���#�'�(�
�!-����.,�������� ��/���&,����$����#��0������1"�2#�$��)��3���2#��#��4�#������5�$��!���#��
0������1"�2#�$�6���!��#�������7�$�����8�#�����#��9�����'�
�
�
��������	����
:���	�;<	=>?@A?B@=C�=DEFGE>B�
�
�
H�I��;�JK��	��	�����	�����
��<�

7�&,��L�$���E�MM	NHOHPQ	�PRSM�HTU	UVWT�
4501E�XXYZX[YZZ[\]]]X̂_̀�

�
�
M���������	��	��������	S����a�
��<�

*�+,��b�����E�V�c�
4�#�����E�U
�
������	H�
�a�����
7��"���#��#��$�!�"���E�Q���	�������
�
0�����$��������$����#,�����+�!���!���������#����+,��+�����6�$��d"��(efg'�

�

*�+,��b�����E��Q��
4�#�����E��QHT	̂	��������	Q��
����	��	�������JK��	��h�
�	i��	T��	��	H;i��j
����	
T�;
�
�����
h�	�	H����k
j
�
�����
7��"���#��#��$�!�"���E�Q���	�������
�
0�����$��������$����#,�����+�!���!���������#����+,��+�����6�$��d"��(efg'�

�

*�+,��b�����E������	��	V����i��l��
��
4�#�����E���������	Q��
����	��	S;i�����	H�
�a����	�	O��i������
7��"���#��#��$�!�"���E�Q���	�������
�
0�����$��������$����#,�����+�!���!���������#����+,��+�����6�$��d"��(efg'�

�

*�+,��b�����E������	��	V����i��l��
��
4�#�����E��QS	̂	��������	Q��
����	��	S;i�����	��
����
7��"���#��#��$�!�"���E�Q���	�������
�
0�����$��������$����#,�����+�!���!���������#����+,��+�����6�$��d"��(efg'�

�
�

Certidão EMPRESA ITEM 2 TRAB/TCU/CNJ/PORTAL (0556006)         SEI 0000735-65.2019.6.02.8000 / pg. 252



�����������	
��������
����������������	�������������������������������������
���������
������
��������������������
������������	���������
���
�������� !�"#$%����!&�������
�
���!' (%������� &�(#'%����!#�����	�)�����!' *%������� &�*!#%����+�����	�	�������!' +%�
,����������+�#&+���� $%��������������!' #��

Certidão EMPRESA ITEM 2 TRAB/TCU/CNJ/PORTAL (0556006)         SEI 0000735-65.2019.6.02.8000 / pg. 253



������������	
����������	������������������	��������������������

��	������������	���������������������������������	������ �

!���	�"���������������

����������������	���

#$%&'()*+,-./$%,0,1,2)$3$45*&6$4'+

7&3+8,3+,9+)4$5$3+)
�:;<= >>?@>A?@@ABCCC>1DE

F�����������= ##,G0H0I-,2IJK#20LM,MN7L

:���������	��=

����������������������=2)$3$45*&3+ �������O�����������������	���=>EBC@BDCDC

7&3+8,3+,-./$%
������������:P���= 2&3&8')&3+

7&3+8,3+,9+)4$5$3+)
;����������
��	�= K6Q)$8&,3$,R$ST$4+,R+)'$

��	��������	������= >AUVUWEAD>>C ��	�������!�����
��=AC>@UADC

:��������<��P����= HI20K7L7K,KJR#KHX#0L,M0J0NL7L

��
�����������= #Y,DCC?CCCZCC ������� �������������
��	�= D[BC>BDC>C

�: ��;���\���= A@EC1[BCE,1,2IJ]#20I,L,GL#K̂I,7K,RK_LH,K,L2KHH̀ #0IH,-IGIH
RL#L,GKa2bMIH,LbNIJINI#KH

�: ��������\����c= A[AD1EBCC,1,2IJ]#20I,GL#K̂0HNL,7K,JLNK#0LM,KM]N#02I

�: ��������\����d= A[AE1>BCC,1,2IJ]#20I,GL#K̂0HNL,7K,G07#IH

�: ��������\����e= A[@>1DBC>,1,2IJ]#20I,GL#K̂0HNL,KHRK20LM0fL7I,7K,Kgb0RLJK-NIH

�: ��������\����h= A[@D1>BCC,1,2IJ]#20I,GL#K̂0HNL,KHRK20LM0fL7I,7K,Kgb0RLJK-NIH

7&3+8,Q&)&,2+4'&'+
��;= CE?E@V1>EC

��������= #bL,iLMfL2Z,>D>,1,HLML,A,1,G0ML,9I#JIHL

!����P
���j���= Hk+,R&T%+,B,Hk+,R&T%+

l�������= m>>n,DDWUDA[W l�������= m>>n,DDUW[D@@

�����= 2IJK#20LMo##G0H0I-MN7L?2IJ?i#

7&3+8,3+,#$8Q+48p/$%,Q$%+,2&3&8')+
DDW?ECA?ACU1WV�;�=

:���= #IiK#NI,7K,2LHN#I,H0MGL

����������������������=EDW>W@U>D q������r
������=88Q8Q

��������r
������= DVB>CBDCCE �������:�	�������=CUBC>B>VUD

������= 5+6$)5*&%o))/*8*+4%'3&?5+6?s)

����������=�cejtujdtcv�cw=hw ��
�;�=�exhytzdywvh�hv������:���=�{�|�F�|�}�FF �� O ~� :l�

ec

Certidão EMPRESA ITEM 2 SICAF E NÍVEL CREDENCIAMENTO (0556008)         SEI 0000735-65.2019.6.02.8000 / pg. 254



���������	
����		�	��������������

������	�	���������������

�����	��	�������������������	�

���� ��� !"# #"$��% �&'()*)+&,-./0.*)1(2')&�3"4""5

6.71� �89:�;8	�:	���;�8	�<=�

�&'(1)'&/>1/?>1@()>&>1�!����3$�� A'B-./CD+1>)>.'���E	�E

F&(&/>1/CD+1>),-.� �$��"��""! F&(&/>1/6&G*)71@(.�"$�"���%$�

�)H)&,-./I&(1'@&� J���	:<
�	�:	���;�8	��	�<=�

CG(&>./�)K)H� ������L�M

�&'(1)'&/>1/?>1@()>&>1�#�$�%$N�N A'B-./CD+1>)>.'���E	�E

F&(&/>1/CD+1>),-.� �������"�3

�����	��	�O�PQR�����E��S����L�M


T� ����

U:<<V	J:
�:�	�8��WX:�	�:	���;�86.71�

!!� !$N !3$�$�CG('&@B1)'.�

�C�� "! 3�$�"N"

C@>1'1,.� �X�	Y���:	JWX:<	�:	��JY8�4	3"	�	�Y;8	#!	9	�	Y��ZX:	��;X�

I[@)*\+)./]/̂�� �T�	Y�Q��	�	�T�	Y�Q��

_1H1̀.@1� L��M	�N$3��%%

C7&)H� ���������a������������ ��� b�

�����	��	�������������������	�

���� ��� ��� �$$��! �&'()*)+&,-./0.*)1(2')&�3"4""5

6.71� :�:�	c:�X�	�<=�

�&'(1)'&/>1/?>1@()>&>1��������$$�! A'B-./CD+1>)>.'���Y

F&(&/>1/CD+1>),-.� �"�"!��"�3 F&(&/>1/6&G*)71@(.�"$�"3��%$!

�)H)&,-./I&(1'@&� 
<d:;:	�8��	�:	c:�X�	�<=�

CG(&>./�)K)H� ������L�M

�&'(1)'&/>1/?>1@()>&>1�#�N!�"�$! A'B-./CD+1>)>.'���Y

F&(&/>1/CD+1>),-.� "3�"���""%

�����	��	�O�PQR�����E��S����L�M


T� ����

<:;��	���
:	e:<f	J��;
�6.71�

!!$ �3% �!$�"�CG('&@B1)'.�

�C�� "! $�"��""

C@>1'1,.� �X�	9��cX9�4	"�	�	9<8�8	e3	�Y;8	��	�	=<�	�<=�

I[@)*\+)./]/̂�� �T�	Y�Q��	�	�T�	Y�Q��

_1H1̀.@1� L��M	�N$3��%%

C7&)H� ���������a������������ ��� b�

C7)()>./17�/gh]ij]kigl/gm�nm >1
����/honpiqkpmlnrnl//////6.71�/sCtCu/tCvCuuw/�wxwy�w6_?

hk

Certidão EMPRESA ITEM 2 SICAF E NÍVEL CREDENCIAMENTO (0556008)         SEI 0000735-65.2019.6.02.8000 / pg. 255



���������	
����		�	��������������

����������

�����	��	���������	�

���� ����� !�! "��#

$%&'� �()*�+(	�*	�,-+�(	-./,

�012'31045'465'723505'������8"�� 91:;%4<=>'535%1���?	�?

@02045'4<=>'53A;%� �"B� B�  � @02045'4$0CD3&'72%� "B �B�#"�

�3E30A;%4F02'170� G,�,	*.
,	�*	�,-+�(	�,	-./,

<C205%4�3H3E� ������I�J

�012'31045'465'723505'�!�"�#"K�K 91:;%4<=>'535%1���?	�?

@02045'4<=>'53A;%� ��B��B� �8

�����	��	�L�MN��B���?��O����I�J


P� ����

Q*..R	G*
�*-	�(��ST*-	�*	�,-+�($%&'�

�����"K��8"�"�<C2107:'31%�

�<��  ��8�"� K 

<75'1'A%� �T,	U,��*	GST*.	�*	�,GU(-V	8 	�	,U+(	!�	)	�	U,�WT*	,�+T�

FX73DY>3%4Z4[�� -P�	U�N��	B	-P�	U�N��

\'E']%7'� I��J	�K"8��##

<&03E� ���������̂�����������������_�

.��O��	��	̀�����������

G��������
�#� 	�	�(GU(
*
+*-	�(	--+*G,	*.a+��(	�*	G(+(�*-V	*b�*+(	(-	�*	,*��(
,/*-

!�! 	�	*WTU,G*
+(	U,�,	-*ST�,
c,	*	-,./,G*
+(

!"� 	�	/d./T.,-	
e(	,�(
,�,-	U(�	̀(�c,	G(+�f

8!! 	�	*WTU,G*
+(-	U,�,	G(
+,S*G	�*	,
�,G*	*	̀(�G,-	�*	�(
��*+(

8#!8	�	�*.a-	*	-(.*
g�*-

�8�8	�	
-+�TG*
+(-V	*WTU,G*
+(-	*	-TU�G*
+(-	Ga��(-		*		��h�S�(-

"� 8	�	+*��(-

-����i��
��� �	�	������iP�	��j����	GklN���	̀���lN������	U�����

<&3235%4'&�4mnZopZqomr4ms�ts 5'
����4nutvowqvsrtxtr444444$%&'�4y<z<{4z<|<{{}4�}~}��}$\6

nn

Certidão EMPRESA ITEM 2 SICAF E NÍVEL CREDENCIAMENTO (0556008)         SEI 0000735-65.2019.6.02.8000 / pg. 256



���������� ��	
�������������������	
�������������

�������������� �!"�#$��%�&�'!��$%(!��)#*$+%�&�"�� ���,

-./012345/6.789:2

;<<==>?@A@<=B>?=BC<A>?D@A@>?==E@FF@FF

>GHIJK>LMINONPKNH
>QRSTUVWX>YUZ[RS\R>JX[S]\RWX
>QRSTUVWX>K[̂S\VWX>JX[S]\RWX>_[>̀XŴ\Wa
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>
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]]W:U<=̂ J=<:à :]]W:<U8J=<:b̀ :]]W:c=IdefX_T<:aL:;gW:<FUT_<hYG:iXGjS=I<ki:FG8fX_T<:ZẀ:k\<W
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\cd[]_]e;hh|N}iiMN;fgOhOijk;9\ctwX;_\;t]r_]e;hh|Nk;fgOhOijk;9\p X̀;_\;>\t̀Xtd];_X;\td]Zoqo~]_X[e;��;Mh;nonqX;_\
[\_\;fgOhOijk;l[Xd\vwX;nXcd[];tXZ[\n][u]k;fgOhOijk;l[Xd\vwX;nXcd[];tb[dXt;_\;d\ctwXk;fgOhOijk;lXttbo[;MO;xt\ot{
dXp]_]t;_\;t]r_]k;fgOhOijk;=d\c_\[;�;GI>;h�hjOk;fgOhOijk;�][]cdo];prcop]e;Mh;]cX

�ii�MMj�j�O}MMMhYi��>HGH;�HPJ>�sH;J
Qs:9>sI�s�=H
Js>J�s

:op :op h�M >�;h�MMM�MMMM>�;h�M�MMM�MMMMhi}MO}iMh�
hhej|eih

?/13/78̂z];
;./0123/45678n[;\c\[uo];

;?@A6B@8C8D61EF@78̂\\;
;R6E312SF@8R65/BT/A/8A@8U0V65@8UW615/A@78Jtd]Zoqo~]_X[e;�;lXdmcno];GXpoc]q;prcop]e;h|MM�k;�;9\ctwX;_\;\cd[]_]e

hh|N}iiMN;�;9\ctwX;_\;t]r_]e;hh|Nk;�;9\p X̀;_\;>\t̀Xtd]e;��;Mh;nonqX;_\;[\_\;�;l[Xd\vwX;tXZ[\d\ctwX;_\;t]r_]e;�}Y
hM�;�;l[Xd\vwX;nXcd[];tb[dXt;_\;d\ctwXk;�;lXttbo[;MO;xt\ot{;dXp]_]t;_\;t]r_]k;�;=d\c_\[;�;GI>;h�hjOk;�;�][]cdo]
prcop]e;Mh;]cX

M��LLi�jMh}MMMhY�|��;�Gs=H
=�9HP=�=H;J
J�J9>s�=;Js>J�s

:op :op h�M >�;j��|M�MMMM>�;||j�MMM�MMMMhM}MO}iMh�
hOeh�e��

?/13/789::<=>=;
;./0123/456789::<=>=;

;?@A6B@8C8D61EF@78GHI>J=K;
;R6E312SF@8R65/BT/A/8A@8U0V65@8UW615/A@78GXYZ[\]̂;_\;̀\ab\cX;̀X[d\�;_Xd]_X;_\;Z]d\[o];ocd\[c]�;pX_\qX;ZozXqde

=bdXp�donX;_\;\cd[]_];hh|YhiL}iiMN�;nXp;t]r_];hh|N;\;_Xd]_X;_\;MO;xt\ot{9Xp]_]t;cX;̀]_[wX;GI>;h�hjO�;lXdmcno]
p��op];�MMN=�

�/436E8xHZte;q]cn\t;nXp;�;c];�[\cd\;�X[]p;\�nqbr_Xt;̀\qX;̀[\uX\o[X{

D/B@18A@8�/436 ����C��. R/5/C�@1/8�6�2E51@

>�;j��|M�MMMM M��LLi�jMh}MMMhY�| hi}MO}iMh�;h�eMheM|ehij

>�;h�MMM�MMMM jM��Mi�M�j}MMMhY|h hi}MO}iMh�;h�eMheM|ehij

>�;h�MMM�MMMM h��|hL�hhL}MMMhY|h hi}MO}iMh�;h�eMheM|ehij

>�;�j��MMMM M��LM��ji�}MMMhYji hi}MO}iMh�;h�eMheM|ehij

>�;LMM�MMMM i|�ji��hOL}MMMhYih hi}MO}iMh�;h�eMheM|ehij

>�;LMM�MMMM jj�|M��L�|}MMMhY�� hi}MO}iMh�;h�eMheM|ehij
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./012343333 55678969:;<3335=35 58<31<835905:>35>32>587

./012343333 5;68::6721<3335=71 58<31<835905:>35>32>587

./013343333 75622865;;<3335=3: 58<31<835905:>35>32>587

./023343333 5568986531<3335=88 58<31<835905:>35>32>587

./023343333 57627562?5<3335=38 58<31<835905:>35>32>587

./0:3343333 ?761:363:?<3335=97 58<31<835905:>35>32>587

./07;34?833 8?63::6:92<3335=3? 58<31<835905:>35>32>587

./07;343333 5267896528<3335=33 58<31<835905:>35>32>587

./07;343333 326818625;<3335=5? 58<31<835905:>35>32>587

./07;343333 8;69396;77<3335=99 58<31<835905:>35>32>587

./07;343333 886;356551<3335=18 58<31<835905:>35>32>587

./07;343333 756:?865:;<3335=28 58<31<835905:>35>32>587

./07;343333 58685265?;<3335=79 58<31<835905:>35>32>587

./07;343333 3563:26?29<3335=27 58<31<835905:>35>32>587

./07?943333 57638165:2<3335=37 58<31<835905:>35>32>587

./07?;49933 756:?865:;<3335=28 58<31<8359052>78>75>12?

./071343333 326818625;<3335=5? 58<31<8359052>7:>5?>?53

./07294?733 75622865;;<3335=3: 58<31<8359052>7?>5;>9?3

./07294?533 57638165:2<3335=37 58<31<8359052>7;>81>777

./072942333 75622865;;<3335=3: 58<31<8359052>7;>71>2;7

./07294:;33 57638165:2<3335=37 58<31<8359052>7;>:1>2;?

./072947333 75622865;;<3335=3: 58<31<8359052>7;>29>?:7

./072948;33 57638165:2<3335=37 58<31<8359052>79>31>;?3

./072943833 75622865;;<3335=3: 58<31<8359052>79>79>933

./072943333 57638165:2<3335=37 58<31<8359052>79>:8>923

./072;49233 75622865;;<3335=3: 58<31<8359052>:3>35>2:7

./072;49733 57638165:2<3335=37 58<31<8359052>:3>3?>53?

./07:343333 326818625;<3335=5? 58<31<8359052>:3>:3>333

./077949;33 57638165:2<3335=37 58<31<8359052>:3>:7>85?

./07794?333 75622865;;<3335=3: 58<31<8359052>:5>35>?;3

./077941;33 57638165:2<3335=37 58<31<8359052>:5>32>35?

./07::43333 5267896528<3335=33 58<31<8359052>:5>51>18?

./077942233 75622865;;<3335=3: 58<31<8359052>:5>87>233

./077942733 57638165:2<3335=37 58<31<8359052>:5>81>;73

./07794:533 75622865;;<3335=3: 58<31<8359052>:5>::>:;?

./077947933 57638165:2<3335=37 58<31<8359052>:5>:?>1:7

./077943233 75622865;;<3335=3: 58<31<8359052>:8>32>7;3

./077943733 57638165:2<3335=37 58<31<8359052>:8>3;>223

./077942333 886;356551<3335=18 58<31<8359052>:8>57>173

./077943333 8;69396;77<3335=99 58<31<8359052>:8>5;>513

./097?49;33 3;6??86735<3335=:2 58<31<8359052>:8>5;>21?

./07:;43333 736;3863:7<3335=25 58<31<8359052>:8>59>2;7

./077;4:233 75622865;;<3335=3: 58<31<8359052>:8>8?>::7

./077;4:733 57638165:2<3335=37 58<31<8359052>:8>73>:13

./077;4:333 8;69396;77<3335=99 58<31<8359052>:8>7;>:??

./077?4;333 75622865;;<3335=3: 58<31<8359052>:8>:;>15?

./077?4?;33 57638165:2<3335=37 58<31<8359052>:8>25>913

./077?4?133 8;69396;77<3335=99 58<31<8359052>:8>29>77?

./077?4:333 75622865;;<3335=3: 58<31<8359052>:7>39>7;7

./077?47;33 57638165:2<3335=37 58<31<8359052>:7>52>517

./077?47233 8;69396;77<3335=99 58<31<8359052>:7>83>137

./077;43333 886;356551<3335=18 58<31<8359052>:7>85>973

./077?43333 3563:26?29<3335=27 58<31<8359052>:7>89>73?

./07714:133 75622865;;<3335=3: 58<31<8359052>:7>77>253

./072343333 826789651?<3335=85 58<31<8359052>:7>72>253

./07714::33 57638165:2<3335=37 58<31<8359052>:7>71>1;3

./07714:833 8;69396;77<3335=99 58<31<8359052>:7>:5>8:7

./077243333 3563:26?29<3335=27 58<31<8359052>:7>28>7:3

./077:49;33 57638165:2<3335=37 58<31<8359052>:7>21>9;3

./077:49233 8;69396;77<3335=99 58<31<8359052>::>35>1;7

./077:4:333 75622865;;<3335=3: 58<31<8359052>::>52>753

./077:47;33 57638165:2<3335=37 58<31<8359052>::>5;>78?

./077:47233 8;69396;77<3335=99 58<31<8359052>::>85>;:3
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-./01234444 425161527894447:7; 719469147</72=>>=16=720

-./01>3<844 70541657>294447:40 719469147</72=>>=08=204

-./;4<34444 4>5;4<501894447:01 719469147</72=>>=>4=<6;

-./01>3<644 185<4<580094447:<< 719469147</72=>>=>1=>24

-./01>34444 4754>25;2<94447:20 719469147</72=>>=><=<14

-./07234444 425161527894447:7; 719469147</72=>>=26=<80

-./07<30144 075221578894447:4> 719469147</72=>>=2<=<4;

-./07>3<844 70541657>294447:40 719469147</72=>2=44=460

-./0103<844 185<4<580094447:<< 719469147</72=>2=41=870

-./07>34444 4754>25;2<94447:20 719469147</72=>2=7;=72;

-./00434444 71517257;894447:0< 719469147</72=>2=07=;80

-./07034444 71517257;894447:0< 719469147</72=>6=08=77;

-./07034444 425161527894447:7; 719469147</72=>6=>1=20;

-./07434444 425161527894447:7; 719469147</72=>;=76=<70

-./04<34444 4754>25;2<94447:20 719469147</72=>;=18=4;4

-./02434444 1;54>>5><294447:4; 719469147</72=>;=0>=04;

-./04834444 425161527894447:7; 719469147</72=>;=28=;;;

-./00434444 1;54>>5><294447:4; 719469147</72=>8=70=41;

-./04;34444 4754>25;2<94447:20 719469147</72=>8=0;=78;

-./04234444 425161527894447:7; 719469147</72=>8=24=444

-./04>34444 4754>25;2<94447:20 719469147</72=><=42=16;

-./01434444 70520752;794447:41 719469147</72=20=06=444

-./>2434444 77501<5<>894447:47 719469147</72=20=>6=;6;

-./>6434444 00524>5;8294447:<< 719469147</72=20=28=61;

-./07<30444 70520752;794447:41 719469147</72=2>=17=07;

-./04034444 71517257;894447:0< 719469147</72=22=>;=<60

-./04134444 4754>25;2<94447:20 719469147</72=26=16=70;

?@ABCDEFGCHBIJKLCFBMCBMCFCHNJGCBOPQPRRBNJSJBABEGCH

PTCKGAFBMABUGCH

PTCKGA VJGJ WXFCSTJYZCF

[\]̂]_̀a
bc_dea__fg5
ĉe]
\̂ch]cf\]

719469147<
72=11=74

ic_dea__fgfdajk]/ba/̂\]̂]_̀a/bc/-./044344445/[-l[lmno/ipmqrommstsqoio/qlu/tvrq-l/wl/snpu
65>575/rsqsnownp/-pxsmn-o/lyzpnl/is{p-xpwnp/il/p|sxsil/wlm/snpwm/7:il/lyzpnl}wl:y-po~m��
owp|l/s/pisnor/n-

[\]̂]_̀a
bc_dea__fg5
ĉe]
\̂ch]cf\]

719469147<
72=10=14

ic_dea__fgfdajk]/ba/̂\]̂]_̀a/bc/-./0843;1445/[-l[lmno/ipmqrommstsqoio/qlu/tvrq-l/wl/snpu
65>575/rsqsnownp/-pxsmn-o/lyzpnl/is{p-xpwnp/il/p|sxsil/wlm/snpwm/7:il/lyzpnl}wl:y-po~m��
owp|l/s/pisnor/n-

[\]̂]_̀a
bc_dea__fg5
ĉe]
\̂ch]cf\]

719469147<
72=10=>4

ic_dea__fgfdajk]/ba/̂\]̂]_̀a/bc/-./244344445/[-l[lmno/ipmqrommstsqoio/qlu/tvrq-l/wl/snpu
65>575/rsqsnownp/-pxsmn-o/lyzpnl/is{p-xpwnp/il/p|sxsil/wlm/snpwm/7:il/lyzpnl}wl:y-po~m��
owp|l/s/pisnor/n-

[\]̂]_̀a
bc_dea__fg5
ĉe]
\̂ch]cf\]

719469147<
72=1>=14

ic_dea__fgfdajk]/ba/̂\]̂]_̀a/bc/-./0843;1445/[-l[lmno/ipmqrommstsqoio/qlu/tvrq-l/wl/snpu
65>575/rsqsnownp/-pxsmn-o/lyzpnl/is{p-xpwnp/il/p|sxsil/wlm/snpwm/7:il/lyzpnl}wl:y-po~m��
owp|l/s/pisnor/n-

[\]̂]_̀a
bc_dea__fg5
ĉe]
\̂ch]cf\]

719469147<
72=1>=0;

ic_dea__fgfdajk]/ba/̂\]̂]_̀a/bc/-./75444344445/[-l[lmno/ipmqrommstsqoio/qlu/tvrq-l/wl/snpu
65>575/rsqsnownp/-pxsmn-o/lyzpnl/is{p-xpwnp/il/p|sxsil/wlm/snpwm/7:il/lyzpnl}wl:y-po~m��
owp|l/s/pisnor/n-

o�c\̀]
719469147<
72=01=04

s̀c�/a�c\̀]5

s�f���dfa/bc
p�dc\\a�c�̀]

719469147<
72=>7=72

yàfba/f�f�c�̀c5/iàa9�]\a/f�f���dfa=/719469147</72=>1=725

p�dc\\ab]
719469147<
72=2;=4<

s̀c�/c�dc\\ab]

-cd�_a
709469147<
7>=0<=22

-cd�_a/ba/̂\]̂]_̀a5/t]\�cdcb]\=/�vs[lm/qlup-qsl/-p[-pmpwnoqol/ip/p�vs[oupwnlm/prpn-l/pr3
qw[z9q[t=/4754>25;2<94447:203/̂ce]/�ce�]\/ea�dc/bc/-./041344445/u]̀f�]=/rsqsnownp/-pxsmn-o
qo-oqnp-�mnsqo/il/p�vs[oupwnl/is{p-xpwnp/il/mlrsqsnoil/wl/owp|l/s/il/pisnor3/p|sxp/6
nluoiom/ip/mo�iom3/-pxsmn-o/wo/mpmm�l/qlu/>/nluoiom/p/vuo/p|npwm�l5

o�c\̀�\a/b]
\̂a�]/bc
q]��]dajk]/:
o�c�]

709469147<
7>=27=>2

q]��]dab]/̂a\a/c��f]/bc/a�c�]/]/g]\�cdcb]\/{r[/swivmn-so/prpn-lwsqo/rnio3/qw[z9q[t=
71517257;894447:0<5

p�dc\\a�c�̀]
b]/̂\a�]/bc
q]��]dajk]/:
o�c�]

709469147<
72=7>=14

p�dc\\ab]/]/̂\a�]/bc/q]��]dajk]/bc/o�c�]/̂ce]/g]\�cdcb]\/{r[/swivmn-so/prpn-lwsqo/rnio3
qw[z9q[t=/71517257;894447:0<5

odcf̀c 709469147<
76=07=>0

odcf̀c/f�bf�fb�ae/ba/̂\]̂]_̀a5/t]\�cdcb]\=/{r[/swivmn-so/prpn-lwsqo/rnio3/qw[z9q[t=
71517257;894447:0<3/̂ce]/�ce�]\/ea�dc/bc/-./04034444/c/d]�/�ae]\/�ch]dfab]/a/-./1<0344445/u]̀f�]=
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-./012345067.80

9.:7/7;.80
<=>?@>A?<B
<@C==CAD

9.:7/7;.EF024G251HI02842I10I0J;.JK2L013464801C2MNO2PQRSTUVPW2XNXUVYQPZW2NURW2[2ZQO\>ZOLC
<AKA<DK<]̂ >???<[=B

_̀ abcdefgchbeigcijkcfblcbmcnomfabpqmqbabegch

2
rgchsbtbubvwxyzr{r|y}~�bxv_w�~

�mapafgqf2O.1;767I.1.G284J;427;4G2.J24GI14J.J2.:.7�0214/.6703.8.J�260G2JH.J214JI46;7-.J2I10I0J;.JK2
2bbbbbbbbbbbbbbbb2�WJ2I10I0J;.J260G2�23.2�143;42�01.G284J6/.JJ7�76.8.J2I4/02I14504710�

�_������ �amicnclam
�amgcb

b�v�v��
}cn�qmqj̀ab

b�v�v����~~�
�oqigelqlc �q�amb�ieg� �q�amb��a�q�

}qgq��amq
�c�efgma

ADK=ABK<@]>???<[A<ZV2XQXV�PW2X
PQLYV�WUPZW2XPVXNP

T7G T7G ?̂ V�2=D?�???? V�2Â K???�???? <<>?@>A?<B
<@C=BCD�

�qmnqsb�MW2
2�q�menqigcsbZV2XQXV�PW2X2PQLYV�WUPZW2XPVXNNP2

2�alc�ab�b�cmf̀asb�442�KD2�P2
2}cfnmej̀ab}cgq��qlqblab~��cgab~�cmgqlasb4J;.:7/7 .8012842;43J.02I0;4367.2<D??-.2:7-0/;2.H;0G.;760243;1.8.2J.78.

<<D2-.62?@2;0G.8.J2842J.78.2I.81.02.:3;2<�<=@

?DK̂?]K�]D>???<[?̂ TX�PQLY2ZY�XVZPY
¡2TXVMPZYT
X�OVXTWVPWPT
XPVXNP

T7G T7G ?̂ V�2=̂ ?�???? V�2=?K�??�???? <A>?@>A?<B
?]CD=C?]

�qmnqsbUT2T9WVW2OY¢XVXTU2<D2
2�q�menqigcsbUT2T9WVW2OY¢XVXTU2<D??MW2�PMYNU2

2�alc�ab�b�cmf̀asbUT2T9WVW2OY¢XVXTU2<D??MW2�PMYNU2
2}cfnmej̀ab}cgq��qlqblab~��cgab~�cmgqlasbXTUW�PNP£WRYV2UXQT¤Y�2QY�X2XTUW�PNP£WRYV2[2UXQTWY

<=K?A@K<�D>???<[?=USZWQW2XQXV�PWT
VXQYMWMXPT2NURW

T7G T7G ?̂ V�2��B�???? V�2=DKBA?�???? <<>?@>A?<B
<<C?@C=D

�qmnqsbUT2T9WVW2
2�q�menqigcsbUT2T9WVW2

2�alc�ab�b�cmf̀asbOY¢XVXTU2<D??26082B??B2
2}cfnmej̀ab}cgq��qlqblab~��cgab~�cmgqlasbXJ;.:7/7 .8012�.16.2UT2T9WVW2G084/02OY¢XVXTU2<D??26082B??B

Z.1.6;41¥J;76.JC2[2O0;4367.230G73./2<D??2MW2¦2�7610I1064JJ.802�;4630/057.2L/.J§�2¦2O10;4EF02603;1.2JH1;0J2842;43JF02¦
O10;4EF024/4;1̈376.2603;1.2J0:146.15.2¦2O10;4EF024/4;1̈376.2603;1.2JH:>J0:14;43JF02�84J/75.G43;024214.1G42.H;0G©;760
3.2J.¥8.�2¦2X3;1.8.2�7-0/;260G2J4/4EF02.H;0G©;76.2�<<DM>AA?M�2[2T.78.2<<DM2[2O0;4367.2<D??2MW2¦2L7/;102842/73§.
73;451.802�4G2G080260GHG24287�414367./�260G2.;43H.EF024G2VLP242X�P2¦2�487EF0242.3©/7J424G2UVSX2V�T2¦2Z§.-42/75.[
84J/75.2;4GI017 .8.2¦2T73./7 .EF02-7JH./2842;43JF024G2D23¥-47J2[2XJ;.:7/7 .8012I108H 7802603�01G42.J2301G.J2Q�V2D�<?
42Q�V2<�<=@2[2QF0273;108H 287J;01EF02.1G0376.2[2@2;0G.8.J24/4;176.J2842J.78.�2603�01G42Q�V2<�=]=CA??@2[2�7/;10284
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��jVj̀ qZM[\SaKMJ\Mb\CaKCDEUMcdMXVMQGQHKMJ\ML\J\M��jVj̀ qZMNLKD\e]KMCKFL\D\PC]KMJ\MCETJEUMf_gMVXhM��jVj̀ qZ
NLKD\e]KMQKPDLEMCiLDKCMJ\MD\PC]KZM��jVj̀ qZMNKCCiGLMXjMkC\GClMDKSEJECMJ\MCETJEZM��jVj̀ qZMmD\PJ\LMnMRobMVpVqjZ
��jVj̀ qZMrELEPDGEMSTPGSEUMXVMEPK

qqsWXpst}W_XXXVg��yBr[BvM|xz�vxB|
[BvRxzxruvm|MBy
uRwxbym[uvmMz[{m

|GS |GS }X b~MtXX�XXXX b~MWjsXXX�XXXX VV_Xj_̀XV�
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V}UqtUWW

�8108@6DCC�ELEM
M�8=1208�7.@6DCC�ELEM

M�5;.956�6�.1/45@6DCC�ELEM
M-./0123456-.789:8;86;56<=>.756<?.178;5@6BCDEFGHGIEJKLUM��jVj̀ qZMNKDOPQGEMRKSGPEHMSTPGSEUMVWXXYZM��jVj̀ qZ

[\PC]KMJ\M\PDLEJEUMVVŴ _̀ X̀̂ M��jVj̀ qZM[\PC]KMJ\MCETJEUMVVŴ ZM��jVj̀ qZM[\SaKMJ\Mb\CaKCDEUMcdMXVMQGQHKMJ\ML\J\
��jVj̀ qZMNLKD\e]KMCKFL\D\PC]KMJ\MCETJEUMf_gMVXhM��jVj̀ qZMNLKD\e]KMQKPDLEMCiLDKCMJ\MD\PC]KZM��jVj̀ qZMNKCCiGLMXj
kC\GClMDKSEJECMJ\MCETJEZM��jVj̀ qZMmD\PJ\LMnMRobMVpVqjZM��jVj̀ qZMrELEPDGEMSTPGSEUMXVMEPK

qXs}X̀ sXpq_XXXVgWVNbx|NBbmb
Nbx{�[x|MBubBzu

|GS |GS }X b~MVsXXX�XXXX b~M}XsXXX�XXXX V̀ _Xj_̀XV�
X}UqVUqt

�8108@6[|M|�mbmM
M�8=1208�7.@6[|M|�mbmM

M�5;.956�6�.1/45@6[|M|�mbmMB̂ |MuuMVWXX̂ mM
M-./0123456-.789:8;86;56<=>.756<?.178;5@6BCDEFGHGIEJKLUM��jVj̀ qZMNKDOPQGEMRKSGPEHMSTPGSEUMVWXXYZM��jVj̀ qZ

[\PC]KMJ\M\PDLEJEUMVVŴ _̀ X̀̂ M��jVj̀ qZM[\PC]KMJ\MCETJEUMVVŴ ZM��jVj̀ qZM[\SaKMJ\Mb\CaKCDEUMcdMXVMQGQHKMJ\ML\J\
��jVj̀ qZMNLKD\e]KMCKFL\D\PC]KMJ\MCETJEUMf_gMVXhM��jVj̀ qZMNLKD\e]KMQKPDLEMCiLDKCMJ\MD\PC]KZM��jVj̀ qZMNKCCiGLMXj
kC\GClMDKSEJECMJ\MCETJEZM��jVj̀ qZMmD\PJ\LMnMRobMVpVqjZM��jVj̀ qZMrELEPDGEMSTPGSEUMXVMEPK

�`̀ sXXqsq}j_XXXVg̀}vbxRxMvxyBbvuxMB
{u|[buo�uvmx
BubBzu

|GS |GS }X b~MVsXXX�XXXX b~M}XsXXX�XXXX V̀ _Xj_̀XV�
VVUqWÙ`

�8108@6DCC�ELEM
M�8=1208�7.@6DCC�ELEM

M�5;.956�6�.1/45@6tXX�EM
M-./0123456-.789:8;86;56<=>.756<?.178;5@6RKgFL\E�MJ\Ma\�i\PKMaKLD\UM�MNKDOPQGEMRKSGPEHMSTPGSEUMtXX̂ mZM�MoED\LGE

uPD\LPEZM�MmiDKJ\CHG�ES\PDKMaELEMaLKD\e]KMJ\MFED\LGEMkoEDD\L�MCE�\lZM�M[\PC]KMJ\M\PDLEJEUMVVŴ _̀ X̀̂ M�M[\PC]KMJ\
CETJEUMVVŴ ZM�M[\SaKMJ\Mb\CaKCDEMJKM\CDEFGHGIEJKLUMcdMXVMQGQHKMJ\ML\J\M�MNLKD\e]KMQKPDLEMCKFL\QEL�EZM�MNLKD\e]KMQKPDLE
CiLDKCMJ\MD\PC]KZM�MNKCCiGLMXjMkC\GClMDKSEJECMJ\MCETJEZM���jVpt̀ ZmD\PJ\LMnMRobMVpVqjZ

�q̀ sqVps�t̀ _XXXVgptvmbxzuRmM�x�mb
{x|M|mR[x|
VVjVXVpV�Wp

|GS |GS }X b~MVsXXX�XXXX b~M}XsXXX�XXXX V̀ _Xj_̀XV�
V̀ UpXUq�

�8108@6LE�D\Q�M
M�8=1208�7.@6LE�D\Q�M

M�5;.956�6�.1/45@6̀XP\�pVq�M
M-./0123456-.789:8;86;56<=>.756<?.178;5@6RxobBm�MBm|�MYm�MtXXMgMvo_[uMgMvxyMm�[xMNmb[u{mMBM[bxvmMw�vuz

{BMom[Bbum�[BvRxzxrumM[b�BMby|MgMNbB[xMyELQEUMbmr[Bv�MRvyUM}WXppXpXMBmRUMt}�tXt̀ XpVq��MNELDsRLsU
X̀RBYpVq�M{\DEH�\CMvKPDLKH\M{G�GDEHMyGQLKaLKQ\CCEJKZM[LG�KHDMEiDKS�DGQKMVVŴ gV̀ t̂ _̀ X̀̂ MkSKJ\HKCM[GlZMoEDD\L�MCE�\Z
[\QPKHK�GEM[Li\Mby|ZMjMkC\GClMDKSEJECMJ\MCETJEUMDKJECMaLKD\�GJECMPEM�EHDEMJ\M\P\L�GEZMb\QELL\�EMEMFED\LGEMS\CSKMQKS
KMPKFL\E�MJ\CHG�EJKZMmQGKPES\PDKMJKMGP�\LCKLMPEM�EHDEMJ\ML\J\M\SMX�tMSCZM[\QHEMy�[BZMvKP\QDKLMJ\M\�aEPC]KMJ\
FED\LGEMQKSM\P�ED\ML�aGJKMkSKJ\HKCMCi�G�KMvolZMriGEMJ\MQEFKCUMKL�EPGIEMKCMQEFKCMQKP\QDEJKCZMmiDKMaELDGJEZM[LKQEM��QGH
J\MFED\LGEZMv�\Q�MJ\MaELDGJEUMEiDKMJGE�P�CDGQKMJ\MDKJECMECM�iPe�\CMJKMPKFL\E�ZMmPDG�KMyb̀ q}VpZMgMNLKD\e�\CUMwGHDLKMJ\
HGP�EMQKPDLEMJGCD�LFGKCMPEML\J\M\H�DLGQEZMBCDEFGHGIEJKLMQKSMpM\CD��GKCMJ\ML\�iHEe]KZMNLKD\e]KMQKPDLEMCiFM\MCKFL\D\PC]K�
ECC\�iLEPJKMKCMHGSGD\CMJ\MD\PC]KMPEMCETJEZMNLKD\e]KMQKPDLEMCKFL\QEL�E�MQiLDKgQGLQiGDKZMNLKD\e]KMQKPDLEMJ\CQEL�EMDKDEHMJE
FED\LGEZMwiCT�\HM\M�ELGCDKLMJ\MEe]KML�aGJEZMNLKD\e]KMCKFL\E�i\QGS\PDKMJKMGP�\LCKLZMyEGCMGP�KLSEe�\CMyEGCMGP�KLSEe�\C
N\CKk��lMjs�WXXMyELQEMbmr[Bv�MwGHGEHMNbMNELDMRiSF\LM̀ XRBYpVq�My�HDGaHKMVMzEL�iLEMq�MvSMmHDiLEM̀ qMvS
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-./0123435367897:;7:<34=/7>67?5..5@AB52C7DEFDGDHGI8JFF7K.4=6;7ILMN:OKMNPQ7:RSN7-TK>RUVK7WBMXN7YO>K7ZBOWN
B[7:KMZKT[O>N>B7:K[7KY7-TK:BYYKY7-TK>RWO\KY7?]YO:KY7>B7̂ RB7WTNWN[7K7>B:TBWKLPBO7M_7HEÈaDQ7B7NY
PBOY7M_Y7EbHIÈF8Q7EbJED̀F8Q78Gb8DàG87B788bIEÌGD

8GbEGDbFDÈGGG8L8JOMZKT[NWO:N
R̂NPOWc7:K[BT:OK
B7YBT\O:KY7BOTBPO

Y4; Y4; EG Td78bGGGQGGGG Td7EGbGGGQGGGG 8H̀GàHG8F
8JeI8e8I

fghigjkWYYXNTN7
7lgmhnigopqjkWYYXNTN7

7frsqtrkukvqhwxrjk-KyBT7R-Y7
7zqwihn{xrkzqpgt|gsgksrk}m~qprk}�qhpgsrjkBYWN?OPO�N>KT7WBMYVKQ7MK[B7BYWN?OPO�N>KT7L7WBMYNK

GIbDGFbJHÈGGG8LJH�PK?NP
TN>OK:K[RMO:N:NK
BOTBPO

Y4; Y4; EG Td78bJ8EQGGGGTd78G9bIIGQGGGG8H̀GàHG8F
GFeJJeJI

fghigjkY[Y7
7lgmhnigopqjkY[Y7

7frsqtrkukvqhwxrjkBYWN?OPO�N>KT7HGGG\N7?O7-TK�TTBY7OOO7
7zqwihn{xrkzqpgt|gsgksrk}m~qprk}�qhpgsrjkB@�5�4�4�53/.Q7�/;�5���6�7�/;7/71@/73674;�.6@@/.5@7�5@6.Q72/7;�24;/7Ga

A@64@C7�/;535@72/7�53.�/7M?T78I8Ja7672/7;�24;/78Q9�\N7367-/��2�45

J8b99Hb8EÈGGG8LGIS-7:K[BT:OK7>B
-TK>RWKY
BPBWTKBPBWTKMO:KY
BOTBPO

Y4; Y4; EG Td78b9GGQGGGGTd78HGbGGGQGGGG8G̀GàHG8F
GFeJ9e8J

fghigjkWYYXNTN7
7lgmhnigopqjkWYYXNTN7

7frsqtrkukvqhwxrjk89GGy7
7zqwihn{xrkzqpgt|gsgksrk}m~qprk}�qhpgsrjkB@�5�4�4�53/.e7��a8aHJ�7-/��2�457M/;425�7;�24;5e789GGy�7��a8aHJ�

W62@�/736762�.535e7889\̀HHG\7��a8aHJ�7W62@�/7367@5�35e7889\�7��a8aHJ�7W6;�/7367T6@�/@�5e7��7G87�4��/7367.636
��a8aHJ�7-./�6��/7@/�.6�62@�/7367@5�35e7�̀ L78G�7��a8aHJ�7-./�6��/7�/2�.57@1.�/@7367�62@�/�7��a8aHJ�7-/@@14.7Ga
A@64@C7�/;535@7367@5�35�7��a8aHJ�7N�6236.7�7M?T78I8Ja�7��a8aHJ�7�5.52�457;�24;5e7G8752/

HHbE9EbFHF̀GGG8LFFN�T7:K[BT:ONP
-TK>RWKY7B
B̂ RO-N[BMWKY
BOTBPO

Y4; Y4; EG Td78b9GGQGGGGTd78HGbGGGQGGGG8H̀GàHG8F
8GeI9eHE

fghigjkWY7YXNTN7
7lgmhnigopqjkWY7YXNTN7

7frsqtrkukvqhwxrjk-KyBTBYW789GG\N7
7zqwihn{xrkzqpgt|gsgksrk}m~qprk}�qhpgsrjkBYWN?OPO�N>KT7WBMYVKQ7MK[B7BYWN?OPO�N>KT7L7WBMYNK

GEbDDHbJG8̀GGG8LI9y�7RMONK
NRWK[N:NK7B
BPBWTO:N7BOTBPO

Y4; Y4; EG Td7HbDEDQ9GGGTd7HHJbGGGQGGGG8G̀GàHG8F
8ae8EeII

fghigjkWYYXNTN7
7lgmhnigopqjkWYYXNTN7

7frsqtrkukvqhwxrjkBYWN?OPO�N>KT7
7zqwihn{xrkzqpgt|gsgksrk}m~qprk}�qhpgsrjkB@�5�4�4�53/.Q7�/;�5���6�7�/;7/71@/73674;�.6@@/.5@7�5@6.Q72/7;�24;/7Ga

A@64@C7�/;535@72/7�53.�/7M?T78I8Ja7672/7;�24;/78Q9�\N7367-/��2�45

�goiqwkAK�@e7�52�6@7�/;7�72570.62�670/.5;76���1�3/@7�6�/7�.6=/64./C

vgtrhksrk�goiq ����u��l zgpgu�rhgk�q�nwphr

Td7HbDEDQ9GGG GEbDDHbJG8̀GGG8LI9 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td78b9GGQGGGG J8b99Hb8EÈGGG8LGI 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td78b9GGQGGGG HHbE9EbFHF̀GGG8LFF 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td78bJ8EQGGGG GIbDGFbJHÈGGG8LJH 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td78bGGGQGGGG JGbEGHbGIJ̀GGG8L98 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td78bGGGQGGGG 8GbEGDbFDÈGGG8L8J 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td78bGGGQGGGG 8Ib98Db88D̀GGG8L98 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td7DGGQGGGG JJb9GIbDE9̀GGG8LFF 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td7a9GQGGGG 88bJHFbFIÈGGG8LG8 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td7aGGQGGGG 88bHFHb8GàGGG8LHH 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td79GGQGGGG 89bJHFb89H̀GGG8LGG 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td79GGQGGGG HEbFGFbEJJ̀GGG8LFF 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td79GGQGGGG 8Jb9J8b9D8̀GGG8LGH 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td7I9GQ89GG H8bEHHbIaJ̀GGG8LGF 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td7I9GQ89GG HDbGIIbIF9̀GGG8LGD 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td7I9GQ89GG J8bIDHb8IÈGGG8L9H 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td7I9GQ89GG JHbE98baaÌGGG8L9G 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td7I9GQ89GG HIbIaab8IÈGGG8LEI 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td7I9GQ89GG G9bFGHb9EJ̀GGG8LaG 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td7I9GQGGGG DJbHa8b8JJ̀GGG8LF9 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td7I9GQGGGG HHbEG8b88àGGG8LaH 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td7I9GQGGGG 88b98Ib99ÌGGG8LHJ 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td7IIFQGGGG 8JbGHab8I9̀GGG8LGJ 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td7JEGQGGGG G9bEGDbID9̀GGG8LGE 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td7J9GQGGGG H9bJHFb8aD̀GGG8LH8 8H̀GàHG8F78IeG8eG9e8HJ

Td7EIaQGGGG J8b99Hb8EÈGGG8LGI 8H̀GàHG8F789eJEe8aeH9D
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-./01232244 45674861859444:;47 :<94=9<4:2/:5>07>:=>7<4

-./11732244 0:618<6:179444:;5< :<94=9<4:2/:5>07><1>4<4

-./01232844 :064<=6:159444:;40 :<94=9<4:2/:5>07><=>570

-./01232=44 45674861859444:;47 :<94=9<4:2/:5>07>08>414

-./01232144 :064<=6:159444:;40 :<94=9<4:2/:5>07>17>=:8

-./01232044 45674861859444:;47 :<94=9<4:2/:5>07>58><24

-./01734444 ::6<2<6:4=9444:;<< :<94=9<4:2/:5>02>48>5:4

-./01232:44 :064<=6:159444:;40 :<94=9<4:2/:5>02>:<><10

-./01832244 45674861859444:;47 :<94=9<4:2/:5>02>:8>=<4

-./01832844 :064<=6:159444:;40 :<94=9<4:2/:5>02>0<>050

-./01832=44 45674861859444:;47 :<94=9<4:2/:5>02>08>804

-./01832744 ::6<2<6:4=9444:;<< :<94=9<4:2/:5>02>12>784

-./15434444 <161==6:179444:;71 :<94=9<4:2/:5>02>5<>:08

-./01832144 :064<=6:159444:;40 :<94=9<4:2/:5>02>5<>100

-./01832044 45674861859444:;47 :<94=9<4:2/:5>02>57>480

-./01832:44 :064<=6:159444:;40 :<94=9<4:2/:5>14>:<>844

-./01832444 45674861859444:;47 :<94=9<4:2/:5>14>:7>588

-./01834444 ::6<2<6:4=9444:;<< :<94=9<4:2/:5>14><7>170

-./01=32744 :064<=6:159444:;40 :<94=9<4:2/:5>14>00>4=4

-./01=32844 45674861859444:;47 :<94=9<4:2/:5>14>02><28

-./71:34444 41684260<79444:;0< :<94=9<4:2/:5>14>17><40

-./01=32544 :064<=6:159444:;40 :<94=9<4:2/:5>14>50><28

-./01=32144 45674861859444:;47 :<94=9<4:2/:5>14>52>518

-./01=32<44 :064<=6:159444:;40 :<94=9<4:2/:5>1:>:0>=14

-./08=34444 :560<26:5<9444:;44 :<94=9<4:2/:5>1:>:8>7=4

-./01=32:44 45674861859444:;47 :<94=9<4:2/:5>1:>:2>7:0

-./01=37244 :064<=6:159444:;40 :<94=9<4:2/:5>1:>00>284

-./01=37744 45674861859444:;47 :<94=9<4:2/:5>1:>02>720

-./01=37844 45624<65709444:;=4 :<94=9<4:2/:5>1:>10>=80

-./01=37544 :064<=6:159444:;40 :<94=9<4:2/:5>1:>51>:=4

-./01=37144 45674861859444:;47 :<94=9<4:2/:5>1<>44>:04

-./01=37<44 45624<65709444:;=4 :<94=9<4:2/:5>1<>41>:04

-./01=37444 :064<=6:159444:;40 :<94=9<4:2/:5>1<>:1>5<4

-./01=38<44 <<675762<29444:;22 :<94=9<4:2/:5>1<>:8>=04

-./=1232844 47688<604:9444:;15 :<94=9<4:2/:5>1<>:2>040

-./11=37144 :4674862879444:;:0 :<94=9<4:2/:5>1<>:2>180

-./11732744 <:67<<61=09444:;42 :<94=9<4:2/:5>1<>:2>548

-./01=38:44 45674861859444:;47 :<94=9<4:2/:5>1<><4>8:4

-./1=734444 04674<64109444:;5: :<94=9<4:2/:5>1<><:>570

-./01=3=244 <7624267009444:;22 :<94=9<4:2/:5>1<><0>774

-./01=3=844 ::65:165519444:;<0 :<94=9<4:2/:5>1<><8>570

-./01=3=144 45624<65709444:;=4 :<94=9<4:2/:5>1<>0:>450

-./07034444 806<=:6:009444:;25 :<94=9<4:2/:5>1<>00>7=8

-./01=3=<44 :064<=6:159444:;40 :<94=9<4:2/:5>1<>01>884

-./01=35844 <<675762<29444:;22 :<94=9<4:2/:5>1<>07>470

-./11=37044 <:67<<61=09444:;42 :<94=9<4:2/:5>1<>14>548

-./07:32244 :4674862879444:;:0 :<94=9<4:2/:5>1<>14>=:8

-./01=35=44 45674861859444:;47 :<94=9<4:2/:5>1<>1:><78

-./01=35444 <<674:6::=9444:;=< :<94=9<4:2/:5>1<>11>104

-./01=35044 <7624267009444:;22 :<94=9<4:2/:5>1<>11>8<8

-./01=31744 45624<65709444:;=4 :<94=9<4:2/:5>1<>5:>==0

-./01=31=44 :064<=6:159444:;40 :<94=9<4:2/:5>1<>55>448

-./01=31544 ::65:165519444:;<0 :<94=9<4:2/:5>1<>57>188

-./01=31144 45674861859444:;47 :<94=9<4:2/:5>10>4:>548

-./01=31444 <<675762<29444:;22 :<94=9<4:2/:5>10>41>740

-./01=31:44 <7624267009444:;22 :<94=9<4:2/:5>10>45>478

-./00434444 <560<26:=89444:;<: :<94=9<4:2/:5>10>:4>578

-./0<232744 45624<65709444:;=4 :<94=9<4:2/:5>10>:5><24

-./0<232744 :064<=6:159444:;40 :<94=9<4:2/:5>10><4><<8

-./0<232=44 ::65:165519444:;<0 :<94=9<4:2/:5>10><4>104

-./0<232544 45674861859444:;47 :<94=9<4:2/:5>10><1>458

-./01=30744 <7624267009444:;22 :<94=9<4:2/:5>10><8>=54

-./01=30=44 <<675762<29444:;22 :<94=9<4:2/:5>10><2>708
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-./00123333 114536466783336971 618378136:/6;<=0<01<>:3

-./01:2:133 3;4:314;5083336973 618378136:/6;<=0<0;<=6>

-./01:2:333 60431746=;83336930 618378136:/6;<=0<=3<103

-./01:25>33 664;6=4;;=83336910 618378136:/6;<=0<=0<7;3

-./01:25:33 3;453>4=>;83336935 618378136:/6;<=0<==<0>3

-./0=720=33 154:3:4500833369:: 618378136:/6;<=0<=:<:;3

-./0=721533 1145;54:1:833369:: 618378136:/6;<=0<;1<7;3

-./01:25;33 3;4:314;5083336973 618378136:/6;<=0<;;<:70

-./01:25033 60431746=;83336930 618378136:/6;<==<33<=53

-./06;23333 1;401:467>83336916 618378136:/6;<==<3=<70>

-./01:25133 3;453>4=>;83336935 618378136:/6;<==<3=<:;3

-./06=2::33 664;6=4;;=83336910 618378136:/6;<==<35<3>0

-./0=721;33 154:3:4500833369:: 618378136:/6;<==<63<750

-./0=721333 1145;54:1:833369:: 618378136:/6;<==<60<>33

-./06=2:>33 60431746=;83336930 618378136:/6;<==<13<563

-./06=2:733 3;453>4=>;83336935 618378136:/6;<==<1;<63>

-./06=2:;33 664;6=4;;=83336910 618378136:/6;<==<15<65>

-./0=726533 154:3:4500833369:: 618378136:/6;<==<01<7=3

-./0=726=33 1145;54:1:833369:: 618378136:/6;<==<0;<0=3

-./06=2:033 60431746=;83336930 618378136:/6;<==<=6<3>>

-./06=2:133 3;453>4=>;83336935 618378136:/6;<==<=;<:7>

-./06=2:333 664;6=4;;=83336910 618378136:/6;<==<=:<16>

-./0=726633 154:3:4500833369:: 618378136:/6;<==<;1<5>0

-./0=723133 1145;54:1:833369:: 618378136:/6;<==<;;<>53

-./06=25533 60431746=;83336930 618378136:/6;<=;<36<3>>

-./06=25>33 3;453>4=>;83336935 618378136:/6;<=;<37<6;>

-./06=25;33 664;6=4;;=83336910 618378136:/6;<=;<63<;=>

-./0=723333 154:3:4500833369:: 618378136:/6;<=;<6=<>;3

-./0=;2:>33 1145;54:1:833369:: 618378136:/6;<=;<6><6;>

-./06=25033 60431746=;83336930 618378136:/6;<=;<16<6;>

-./06=25633 3;4:314;5083336973 618378136:/6;<=;<1;<;00

-./06=25133 3;453>4=>;83336935 618378136:/6;<=;<17<=10

-./0=;2:;33 154:3:4500833369:: 618378136:/6;<=;<0;<13>

-./0=;2:633 1145;54:1:833369:: 618378136:/6;<=;<0:<:10

-./06=2>:33 60431746=;83336930 618378136:/6;<=;<=6<=63

-./06=2>>33 3;4:314;5083336973 618378136:/6;<=;<=7<033

-./06=2>533 3;453>4=>;83336935 618378136:/6;<=;<=7<>3>

-./0=;25:33 154:3:4500833369:: 618378136:/6;<=;<;><110

-./06=2>;33 60431746=;83336930 618378136:/6;<=7<36<7>>

-./06=2>=33 3;453>4=>;83336935 618378136:/6;<=7<37<>3>

-./0=;25133 1145;54:1:833369:: 618378136:/6;<=7<3><;50

-./06=2>133 3;4:314;5083336973 618378136:/6;<=7<63<0:0

-./0=;2>:33 154:3:4500833369:: 618378136:/6;<=7<6><::3

-./06=2>333 60431746=;83336930 618378136:/6;<=7<11<30>

-./06=27:33 664;6=4;;=83336910 618378136:/6;<=7<17<==0

-./06=27:33 3;453>4=>;83336935 618378136:/6;<=7<1><0;3

-./0=;2>633 1145;54:1:833369:: 618378136:/6;<=7<0><:1>

-./0=;27533 154:3:4500833369:: 618378136:/6;<=7<=3<5;3

-./06=27>33 60431746=;83336930 618378136:/6;<=7<=1<1=3

-./06=27=33 664;6=4;;=83336910 618378136:/6;<=7<=><030

-./06=27733 3;453>4=>;83336935 618378136:/6;<=7<=5<30>

-./06=27133 60431746=;83336930 618378136:/6;<=><31<700

-./06=27633 664;6=4;;=83336910 618378136:/6;<=><3><>1>

-./06=27633 3;453>4=>;83336935 618378136:/6;<=><3:<3>3

-./0=;27733 1145;54:1:833369:: 618378136:/6;<=><3:<57>

-./0=;27=33 154:3:4500833369:: 618378136:/6;<=><60<173

-./06=2;:33 60431746=;83336930 618378136:/6;<=><11<:>>

-./06=2;>33 664;6=4;;=83336910 618378136:/6;<=><15<00>

-./06=2;533 3;453>4=>;83336935 618378136:/6;<=><1:<;5>

-./0=;27333 1145;54:1:833369:: 618378136:/6;<=><=0<03>

-./06=2;;33 60431746=;83336930 618378136:/6;<=><=0<010

-./0=;2;>33 154:3:4500833369:: 618378136:/6;<=><=><:=>

-./06=2;133 664;6=4;;=83336910 618378136:/6;<=><=5<7;3
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-./01234155 546758628495551:57 1;95<9;51=/14>28>4;>;=5

-./01234555 546=5;647095551:<5 1;95<9;51=/14>28>44>778

-./01232755 1065;<612495551:50 1;95<9;51=/14>27>50>078

-./01232455 116412644295551:;0 1;95<9;51=/14>27>57>785

-./01232255 546758628495551:57 1;95<9;51=/14>27>1;>2=8

-./02434;55 ;;67476=;=95551:== 1;95<9;51=/14>27>1;>=<0

-./02432=55 ;76=5=670095551:== 1;95<9;51=/14>27>14>805

-./01232055 546=5;647095551:<5 1;95<9;51=/14>27>1<>5=5

-./01232155 1065;<612495551:50 1;95<9;51=/14>27>;0><85

-./01232555 116412644295551:;0 1;95<9;51=/14>27>;=>520

-./01230=55 546758628495551:57 1;95<9;51=/14>27>00>1;0

-./01230855 546=5;647095551:<5 1;95<9;51=/14>27>0<>025

-./02432<55 ;;67476=;=95551:== 1;95<9;51=/14>27>21>828

-./01230455 1065;<612495551:50 1;95<9;51=/14>27>20>=<8

-./02432055 ;76=5=670095551:== 1;95<9;51=/14>27>22>245

-./01230255 116412644295551:;0 1;95<9;51=/14>27>2=>;75

-./01230055 546758628495551:57 1;95<9;51=/14>27>40>488

-./01230155 546=5;647095551:<5 1;95<9;51=/14>27>48>5<5

-./2;535555 ;167;;62<095551:5= 1;95<9;51=/14>2=>55>555

-./02430=55 ;;67476=;=95551:== 1;95<9;51=/14>2=>51>720

-./0123;=55 1065;<612495551:50 1;95<9;51=/14>2=>52>;00

-./02430855 ;76=5=670095551:== 1;95<9;51=/14>2=>54>7=5

-./0123;<55 116412644295551:;0 1;95<9;51=/14>2=>5=>8<8

-./0123;455 546758628495551:57 1;95<9;51=/14>2=>10>8=8

-./0123;055 546=5;647095551:<5 1;95<9;51=/14>2=>18>;50

-./0243;855 ;;67476=;=95551:== 1;95<9;51=/14>2=>;0>555

-./0123;155 1065;<612495551:50 1;95<9;51=/14>2=>;2>428

-./0243;255 ;76=5=670095551:== 1;95<9;51=/14>2=>;7>020

-./01231755 116412644295551:;0 1;95<9;51=/14>2=>05>258

-./01231855 546758628495551:57 1;95<9;51=/14>2=>04><48

-./01231255 546=5;647095551:<5 1;95<9;51=/14>2=>0=>120

-./0243;555 ;;67476=;=95551:== 1;95<9;51=/14>2=>22>010

-./01231;55 1065;<612495551:50 1;95<9;51=/14>2=>22>=25

-./02431755 ;76=5=670095551:== 1;95<9;51=/14>2=>41>728

-./01231555 116412644295551:;0 1;95<9;51=/14>2=>41>7<5

-./01235=55 546758628495551:57 1;95<9;51=/14>2=>4<>005

-./01235855 546=5;647095551:<5 1;95<9;51=/14>45>51>4=8

-./02435755 ;;67476=;=95551:== 1;95<9;51=/14>45>5<>500

-./01235455 1065;<612495551:50 1;95<9;51=/14>45>15>7=0

-./02435455 ;76=5=670095551:== 1;95<9;51=/14>45>14>225

-./01235055 116412644295551:;0 1;95<9;51=/14>45>14>225

-./01235255 546758628495551:57 1;95<9;51=/14>45>1<><<5
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lyzpnl}pmnoysrs~oil-��/owp|l/s/pisnor/n-

[\]̂]_̀a/bc_dea__fg6
ĉe]/̂\ch]cf\]

1;95<9;51=
14>07>58

ic_dea__fgfdajk]/ba/̂\]̂]_̀a/bc/-./16555355556/[-l[lmno/ipmqrommstsqoio/qlu/tvrq-l/wl
snpu/<62616/rsqsnownp/-pxsmn-o/lyzpnl/is{p-xpwnp/il/p|sxsil/wlm/snpwm/1:il
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s̀c�/c�dc\\ab]

o�c\̀�\a/b]/̂\a�]
bc/q]��]dajk]/:
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./0122341/56786
923:6781
;6/<603=>67?7@/1A6

BCDEFDGEBH
BIJEIJBB

./0122386767923:67817;6/<603=>67817@/1A6791K67L62/1018627MM7NOPOQR7;QS.M;O@T7TUV@W
;RXYD;XZJ7BB[IB\[II\DEEEB?GC[

@01]51
BCDEFDGEBH
BFJCBJÎ

@01]517]/8]<]8_3K783792696̀53[7Z62/101862J7MM7NOPOQR7;QS.M;O@T7TUV@W7;RXYD;XZJ
BB[IB\[II\DEEEB?GCW791K6741Ka627K3/017817Mb7CB\WECEE[

c3d]K]5386
BCDEFDGEBH
BFJCCJGI

c3d]K]53=>67147e2_96781792696̀53̀[7Z62/101862J7MM7NOPOQR7;QS.M;O@T7TUV@7?7;RXYD;XZJ
BB[IB\[II\DEEEB?GC
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X21e61]26 BGDEFDGEBH
B\JEBJBE

P2̀[7}3̀~7T]0]53/51̀W7d63753281W7]/]0]3K41/517<12]L]032146̀73706/L624]8381783̀792696̀53̀
3921̀1/5383̀W7147̀1e_]837̀12�73d1253737L3̀17817K3/01̀[

X21e61]26 BGDEFDGEBH
B\JE\JE\

P2̀[}3̀~7T]0]53/51̀W76d̀12<1473̀71A]e�/0]3̀786718]53K7173/1A6̀W7@T.MU@SQP7.S7M@��Q7V.
X.VOVQP7V.7.P;T@M.;OS.RUQP7X��TO;@VQP7@RU.MOQM7�7@�.MU�M@7VQ7;.MU@S.

X21e61]26 BGDEFDGEBH
B\JÊ J\C

Q7OU.S7BW7;QRZQMS.7.VOU@TW7V.P;MO��Q7VQ7Q�Y.UQ7OU.S7B[B7.7@R.�Q7O7U.MSQ7V.
M.Z.M�R;O@7OU.S7EG7B\E7RQ?�M.@�P7V.7X.��.RQ7XQMU.7OU.S7EB�7.7OU.S7EG7�E

.PU@�OTO�@VQM.P7[7XM.N@T.;.7Q7.VOU@T7.S7;@PQ7V.7VON.M��R;O@7;QS7Q7M.�OPUMQ7RQ
;QSXM@PR.U[

X21e61]26 BGDEFDGEBH
B\JE�JGC
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V.N.MO@S7UQS@M7;QRc.;OS.RUQ[
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B\JE�JĈ
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�7U1/̀>67817̀3�83J7BBIN�7�7U14967817M1̀96̀5378671̀53d]K]:3862J7��7EB70]0K6781721817�
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95.56hb96ŶaX[_FỲ6;b;_FẐ Y\̀ 6b_à 6c6[.epkq6b434=52=/?6D856=5.7/e6\82B47/.52786@A/6he[k
d84656Hk63<5BB4d4357562864=/C6JO?6E8.6d8.s56756</04B<5s:867/6./01234567869./0:86;</=.>2438?
@A/B=4825C8B6B8D./656E8BB4D4<4757/67/653/4=5.65628BB56382=.5E.8E8B=567/6FGHIJ?JJ6E5.568

4=/CK6L6E8BBMN/<K

OHeHOVeOyIQJJJOc
PS

OPQJRQHJOS
OTUTVUHI

z856=5.7/e

9./08/4.8 OPQJRQHJOS
OTUTVUVy
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E/Tc1.>d1.T/e/P1.>GG>?AEAJB>KĴ IGKAH@>@FCH]>KB-f5K-b;>33M<3:M<<:56663L84]>Q1i2e2N1>1
/Tj21>P1>=T/k1>./d/./TN/>=1>RN/O>8M

-./01/2.1 3456758639
3<;66;6h
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ÛK@=R49DG7M5_-N=@1KK2̀2Z2C?C/=C/=?@Z2>?Ia1=C/=K?<IJ/K=?1=Z2>2B?<B/N=@/Z?=TAB1.2C?C/

P1[@/B/<B/=<?=C/>2Ka1=H2<?Z=C/=./>A.K1KN=>1[=?=[?<AB/<Ia1=C?K=0?.?<B2?K=>1<KB2BA>21<?2KN
?[@Z?=C/H/K?=/=>1<B.?C2B\.21=C1=Z2>2B?<B/=./>1../<B/D=U[=HA<Ia1=C?=@.\@.2?=>1<CAB?=<1=>A.K1
C1=@.1>/C2[/<B1=Z2>2B?B\.21N=bA/=?B/<B/[=>1<B.?=1=@.2<>c@21=C?=>/Z/.2C?C/N=?@1<B?C1=<1=>?@AB

C1=?.

-./01/2.1 3456758639
37:4;:47

<1=>?@AB=C1=?.BD=;E=C1=F/>./B1=<E=4GGG58666=>5>=B2@2H2>?IJ/K=>1<B2C?K=<1=L/2=36DG8658668
?.BD=MEN=OPQ=684DGR658669S4N

-./01/2.1 3456758639
37:4;:G6

TOUVWXY:TZ/.B?[1K=@?.?=./>A.K1K=[/.?[/<B/=@.1>.?KB2<?B\.21KN=]D=OPQ=684DGR658669S4D
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3721 - 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  0552314

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  

PROPOSTA ITEM 1 0555989

PROPOSTA ITEM 2 0555992

CONFORMIDADE TÉCNICA DA UNIDADE
REQUISITANTE: 0555863

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 atesto de conformidade TÉCNICA Unidade de TI. v.
item 9

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG

EMPRESA ITEM 1 0556002

EMPRESA ITEM 2 0556008

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 SICAF REGULAR

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

DOCUMENTOS CONSOLIDADOS CERTIDÕES
TRABALHISTA/TCU/CNJ/PORTAL TRANSPARÊNCIA:

EMPRESA ITEM 1 0555998

EMPRESA ITEM 2 0556006

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0556013

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos    
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/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

EMPRESA ITEM 1 0555996

EMPRESA ITEM 2 0556004

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 CERTIDÕES ANEXAS. V. ITEM 16

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.1

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

 X  

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

ATA PREGÃO 25/2019 0556010

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  

ATA ASSINADA ELETRONICAMENTE PELO PREGOEIRO.
RATIFICAMOS A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO
FERREIRA MOURA COMO EQUIPE DE APOIO

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do   NÃO OCORREU RECURSO
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Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0556014

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta -  v. item 9

Resultado Fornecedor - 0556012

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 13/06/2019, às 17:51, 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
0556017 e o código CRC 1F88E774.

0000735-65.2019.6.02.8000 0556017v4
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PROCESSO : 0000735-65.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : PREGÃO 25/2019. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA

 

Parecer nº 1187 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 25/2019 (SRP)

 
Objeto: Aquisição de no-breaks e estabilizadores de

pequeno porte para substituir equipamentos fora de garantia e/ou
obsoletos utillizados do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
conforme Documento de Oficialização de Demanda (DOD) (0493446),
da Secretaria de Tecnologia da Informação e especificações descritas
no Anexo I do Edital Pregão nº 27/2019 (0547567).

 
Licitantes vencedores:
1. VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA,  CNPJ Nº

12.215.178/0001-93, com valor total  negociado de R$
41.020,00 (duzentos e noventa e três mil reais).
(Resultado: 0556012).

2. RR VISION COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 
11.514.554/0001-23, com melhor lance no total de R$ 25.122,40
(vinte e cinco mil, duzentos e vinte e dois reais e quartenta
centavos). (Resultado: 0556012). 

 
Constatamos a ausência das certidões referente à

regularidade fiscal federal, estadual e municipal e FGFTS da
Empresa RR Vision Comercial Ltda, pois, o documento SICAF
acostado refere-se ao Relatório Nível I - Credenciamento (0556008). 

 
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 das Certidões de regularidade confome observado no
parágrafo anterior. 

 
Recomendamos o envio dos autos à Diretoria Geral para

contrinuidade do feito.  
 

 

Maria José Costa da Silva 
Assistente II - ACAGE 

 

 

De acordo. À Diretoria-Geral.  

 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão - ACAGE

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO
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Registro de preços: SIM (   ) NÃO ( X )
 

Objeto: Aquisição de no-breaks e estabilizadores de
pequeno porte para substituir equipamentos fora de garantia e/ou
obsoletos utillizados do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
conforme Documento de Oficialização de Demanda (DOD) (0493446),
da Secretaria de Tecnologia da Informação e especificações descritas
no Anexo I, do Edital Nº 27/2019, Pregão nº 25/2019 (0547567).

 
Datas

 Início do procedimento:  20/06/2019    Licitação:  12/06/2019.

 

 I - Fase interna Sim Não Evento/obs.

1 - Existe pedido formal da parte interessada, devidamente justificado?    X  

DOD (0493446)

Estudos Prelimiares  (0516299) 

Termo de Referência e Edital
(0547564)  

2 - A justificativa apresentada é pertinente (detecção da necessidade e
especificação do objeto, observando a eficiência, eficácia, efetividade das ações
do órgão)?

   X  
DOD (0493446)

Estudos Preliminares (0516299)

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  TR (0547564) - (0547567) - Anexo ao
edital 

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  

Cotação: (0531051)

Planilhas (0531077, 0531079)

Informação 2690 (0531081)

6 - Houve a devida reserva de crédito orçamentário (não se aplica no caso de
registro de preços)?    X       Pré-empenho 177/2019 (0531445)

7 - O termo de referência foi aprovado pela autoridade competente (SAD)?    X  SAD (0533889) 

8 - O edital e a minuta do contrato foram devidamente analisados pela
Assessoria jurídica?    X  

 Parecer 971 (0543473)

 

9 - Houve a divulgação da intenção de registro de preços (IRP)? X    Comprasnet - (0547571)

10 - Consta autorização da abertura do processo licitatório pelo Ordenador de
Despesas?    X  Decisão PRE nº 1574 (0547571)

11 - Consta a designação do Pregoeiro, com a juntada da cópia da Portaria de
sua nomeação?     X       Portaria 120/2019 (0552314)

II - Fase externa Sim Não Evento/obs.

12 - O aviso do edital foi publicado com a definição precisa, suficiente e clara do
objeto, a indicação dos locais, dias e horários em que poderia ser lida ou obtida a
íntegra do edital, bem como o endereço onde ocorreria a sessão pública, a data
e hora de sua realização?

    X  

D.O.U. (0548770)

Tribuna Independente (0548773)

Comprasnet - (0547571)

13 - Foi respeitado o prazo mínimo fixado legalmente para recebimento das
propostas - 08 (oito) dias úteis, a partir da publicação do aviso?     X  

Publicação (0548770) - 29/05/2019

Ata Pregão (0556010) - 12/06/2019

Lances Sim Não Evento/obs.

14 - A abertura da sessão ocorreu no horário previsto no edital?    X  Ata (0556010)

15 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada, pelo sistema eletrônico, a
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contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observado o critério de julgamento?

    X  Ata (0556010)

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    
Informação 3224 (0543020)

Edital  (0547564)

19 - Foi conferida a preferência, nas aquisições de bens e serviços de
informática e automação, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.248/91?    X     Edital (0547564)

20 - A proposta e demais documentos relacionados estão em conformidade
com os requisitos fixados no edital?    X   

21 - Tendo havido a exigência da apresentação de documentação complementar
à proposta (manuais, certificados, declarações etc.), a referida documentação
foi apresentada, inclusive via fax, no prazo definido no edital?

   X     

22 - Após a verificação de conformidade acima, a classificação das propostas
apresentou-se adequada?     X     0556010 - Ata Pregão 

23 - A oferta vencedora demonstra-se compatível com os preços praticados no
mercado, considerando, sobretudo, os subsídios constantes do respectivo
processo administrativo?

    X  

Propostas (0555989, 0555992)

Edital (0547564)

Ata (0556010)

Habilitação Sim Não Evento/obs.

24 - A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF com os seus dados
relativos à regularidade fiscal válidos?  X   

FGTS X    

VLP - SICAF (0556002) 

Ausente SICAF Empresa RR VISION
(consta apenas Relatório Nível I -
Credenciamento - 0556008

INSS    X  

VLP - SICAF (0556002)

Ausente SICAF Empresa RR VISION
(consta apenas Relatório Nível I -
Credenciamento - 0556008

Receita Federal X  

VLP - SICAF (0556002)

Ausente SICAF Empresa RR VISION
(consta apenas Relatório Nível I -
Credenciamento - 0556008

Tributos Estaduais e/ou Municipais (quando o edital exigir) X       

 VLP - SICAF (0556002)

Ausente SICAF Empresa RR VISION
(consta apenas Relatório Nível I -
Credenciamento - 0556008

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       
VLP (0555998)

RR VISION (0556006) 

27 - Consta consulta ao CADIN?  X  0556013

28 - Consta nos autos os seguintes documentos/consulta, quando for o caso:    

VLP (0555996 - p. 2)
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Declaração de inexistência de fatos supervenientes e impeditivo; X  
VLP (0555996 - p. 2)

RR VISION (0556004 - p. 4)

Declaração que a empresa não emprega menor; X  
VLP (0555996 - p. 5)

RR VISION (0556004 - p. 8)

Declaração de elaboração independente de proposta;    X  
VLP (0555996 - p. 7)

RR VISION (0556004 - p. 7)

Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte. X  

VLP (0555996 - p. 4)

RR VISION (0556004 - p. 5)

Declaração que concorda com os termos do Edital X  
VLP (0555996 - p. 3)

RR VISION (0556004 - p. 2)

Existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no
Portal da Transparência. (http://www.portaltransparencia.gov.br);

X      
VLP (0555998 - p. 2)

RR VISION (0556006 - p. 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  0556010 

Declarado o vencedor, os licitantes manifestaram imediata e motivadamente
intenção de recorrer, em campo próprio do sistema?        X Não houve recurso

Não havendo interposição de recursos, houve a adjudicação, pelo pregoeiro, do
objeto licitado ao licitante vencedor?    X  Termo de Adjudicação (0556014) 

Consta nos autos demais relatórios extraídos do comprasnet (propostas e
resultado por fornecedor) e relatório do pregoeiro?  X  

Resultado por fornecedor (0556012)

Informação Pregoeiro
3721 (0556017)

Lista de verificação elaborada pelo Pregoeiro X  Informação Pregoeiro 3721
(055601714). 

EXAMINADOR: Maria José Costa da Silva Data: 14/06/2019

Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA, Técnico
Judiciário, em 14/06/2019, às 11:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 14/06/2019, às 11:56, 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
0556164 e o código CRC D773A914.

0000735-65.2019.6.02.8000 0556164v13
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2019.
Considerando o pronunciamento da Assessoria de Contas

e Apoio à Gestão, por meio do Parecer 1187 (0556164), determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração para as providências de sua competência, a fim de
que sejam sanadas as recomendações contidas na referida
manifestação.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/06/2019, às 15:51, 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
0556434 e o código CRC 2482C316.

0000735-65.2019.6.02.8000 0556434v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2019.
Em atenção ao Despacho GDG 0556434, que se

refere ao Parecer 1187, da ACAGE (0556164), remeto os autos
ao Sr. Pegoeiro, por se tratar de diligência relativa a ato
inerente ao certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/06/2019, às 18:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558465 e o código CRC 4B46FA48.

0000735-65.2019.6.02.8000 0558465v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3857 - TRE-AL/PRE/PREG

Senhor Secretário,
Em atenção ao Despacho GSAD, evento 0558465, faço juntar a

Declaração/SICAF, referente à Empresa RR Vision Comercial Ltda, conforme
evento 0559688.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 27/06/2019, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559695 e o código CRC A250FE53.

0000735-65.2019.6.02.8000 0559695v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2019.
À Diretoria-geral.
Sra. Diretora substituta,
Em atenção ao Despacho GDG 0556434, retorno os

autos a esse Gabinete após o cumprimento da diligência pelo
Sr. Pregoeiro (v. Informação 3857 - 0559695).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2019, às 12:49, 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
0560353 e o código CRC 4CDA2365.

0000735-65.2019.6.02.8000 0560353v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2019.
Considerando o cumprimento da diligência

solicitada, com a juntada da Declaração sob nº0559688,
retornem-se os autos à ACAGE para ciência e eventual
manifestação.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/07/2019, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560414 e o código CRC 6894F3AC.

0000735-65.2019.6.02.8000 0560414v1
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PROCESSO : 0000735-65.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : PREGÃO 25/2019. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA

 

Parecer nº 1282 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

Senhor Diretor-Geral,
 
Refere-se à aquisição de no-breaks e

estabilizadores de pequeno porte para substituir
equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos, conforme
Documento de Oficialização de Demanda (DOD) (0493446), da
Secretaria de Tecnologia da Informação e especificações
descritas no Anexo I do Edital Pregão nº 27/2019 (0547567).

 
Com a juntada do documento SEI 0559688 ficam

regularizadas as pendências constantes do Parecer ACAGE
1187 (0556164).

 
Dessa forma, opinamos pela legalidade deste

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.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 02/07/2019, às 16:40, 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
0561624 e o código CRC A6B6501E.
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CONCLUSÃO

Maceió, 03 de julho de 2019.
Constatada a regularidade de todos os atos

procedimentais realizados no presente certame licitatório, em
especial a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0556010),
o Resultado por Fornecedor (0556012), o Termo de
Adjudicação (0556014) e, finalmente, considerando o s
pronunciamentos da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão
na forma dos Pareceres 1187 (0556164) e 1282
(0561624), torno os presentes autos conclusos ao
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste
Tribunal, para os fins do disposto no art. 4º, inciso XXII, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o art. 27 do Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 03/07/2019, às 17:19, 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
0562171 e o código CRC EFF00CC6.
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PROCESSO : 0000735-65.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico nº 25/2019. Aquisição de material de informática.

 

Decisão nº 2003 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Concluído o presente procedimento licitatório e tendo em

vista os pronunciamentos da Assessoria de Contas e Apoio a Gestão
(0556164 e 0561624), que atestaram a legalidade de todo o certame,
HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o
resultado do Pregão Eletrônico n.° 25/2019, em conformidade com a
Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0556010), cujo objeto é
aquisição de no-breaks e estabilizadores de pequeno porte para
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme Documento de
Oficialização de Demanda (DOD) (0493446), da Secretaria de
Tecnologia da Informação e especificações descritas no Anexo I do
Edital Pregão nº 27/2019 (0547567), sendo adjudicado o item 1,
bateria selada, à empresa VLP INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA,
CNPJ nº 12.215.178/0001-39, sendo a contratação de 140
(cento e quarenta) unidades pelo valor negociado de R$
41.020,00 (quarenta e um mil e vinte reais), e o item 2,
estabilizador de tensão, à empresa RR VISION COMERCIAL
LTDA, CNPJ nº 11.514.554/0001-23, sendo a contratação de
80 (oitenta) unidades pelo melhor lance no total de R$ R$
25.122,40 (vinte e cinco mil, duzentos e vinte e dois reais e
quarenta centavos).

 
Desse modo, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº

10.520/02, combinado com o Decreto nº 5.450/05 (Regulamento do
Pregão na Forma Eletrônica), AUTORIZO a contratação.

 
À Secretaria de Administração para as providências que

se fizerem necessárias à consecução deste procedimento.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 04/07/2019, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0562299 e o código CRC 35104643.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00025/2019 (SRP)

Às 18:15 horas do dia 04 de julho 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 0000735-65.2019,
Pregão nº 00025/2019. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: BATERIA SELADA
Descrição Complementar: BATERIA SELADA, TENSÃO 12 V, AMPERAGEM 7 AH, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 65
MM, ALTURA 95 MM, FREQÜÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO ´NO-BREAK´ POTÊNCIA 1,5 KVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
SELADA, LIVRE MANUTENÇÃO, RECARGA INTELIGENTE
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 140 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 380,7200 Situação: Homologado

Adjudicado para: VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 303,0000 , com valor negociado a
R$ 293,0000 e a quantidade de 140 UNIDADE .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 13/06/2019
17:10:03 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VLP INDUSTRIA ELETRONICA
LTDA, CNPJ/CPF: 12.215.178/0001-39, Melhor lance: R$ 303,0000, Valor

Negociado: R$ 293,0000

Homologado 04/07/2019
18:15:42

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Item: 2
Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO
Descrição Complementar: ESTABILIZADOR TENSÃO, NOME ESTABILIZADOR - TENSAO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 450,1500 Situação: Homologado

Adjudicado para: RR VISION COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 314,0300 e a quantidade de 80
UNIDADE .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 13/06/2019
17:10:03 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RR VISION COMERCIAL

LTDA, CNPJ/CPF: 11.514.554/0001-23, Melhor lance: R$ 314,0300

Homologado 04/07/2019
18:15:50

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2019.
Remeto os presentes autos à SLC, para publicar o

resultado do certame.
Destaco que há convocação para formação de

cadastro de reserva em aberto até o próximo dia 8, segunda-
feira.

Ciência à Unidade demandante.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/07/2019, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0562835 e o código CRC F1DAFB3B.

0000735-65.2019.6.02.8000 0562835v1
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 

 Data de abertura:  12/06/2019 14:01
 Número da portaria:  120/2019
 Data de portaria:  20/03/2019
 Número do processo:  0000735-65.2019
 Número do pregão:  00025/2019 (SRP)
 Objeto:  Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de no-breaks e estabilizadores de pequeno porte
para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados.

    Item 1

Descrição: BATERIA SELADA
Descrição Complementar: BATERIA SELADA, TENSÃO 12 V, AMPERAGEM 7 AH, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 65
MM, ALTURA 95 MM, FREQÜÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO ´NO-BREAK´ POTÊNCIA 1,5 KVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
SELADA, LIVRE MANUTENÇÃO, RECARGA INTELIGENTE
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 140 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 380,7200  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
12.215.178/0001-39 VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 140 R$ 293,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 04/07/2019 18:15 Data/Hora Final: 08/07/2019 10:15
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 08/07/2019 17:30
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 293,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva
Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

1 25.329.167/0001-21 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI 140 08/07/2019 09:32:05

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

04/07/2019
18:15:42

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 04/07/2019
18:15 com data fim prevista para 08/07/2019 10:15 pelo valor de R$

293,0000.
Adesão ao Cadastro

de Reserva
08/07/2019
09:32:05 - Fornecedor 25.329.167/0001-21 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI

aderiu ao cadastro de reserva.
Envio do Cadastro

de Reserva ao
SIASG

08/07/2019
17:30:41

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

    Item 2

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO
Descrição Complementar: ESTABILIZADOR TENSÃO, NOME ESTABILIZADOR - TENSAO
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Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 450,1500  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
11.514.554/0001-23 RR VISION COMERCIAL LTDA 80 R$ 314,0300

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 04/07/2019 18:15 Data/Hora Final: 08/07/2019 10:15
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 08/07/2019 17:30
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 314,0300
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva
Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

1 25.329.167/0001-21 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI 80 08/07/2019 09:32:05

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

04/07/2019
18:15:50

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 04/07/2019
18:15 com data fim prevista para 08/07/2019 10:15 pelo valor de R$

314,0300.
Adesão ao Cadastro

de Reserva
08/07/2019
09:32:05 - Fornecedor 25.329.167/0001-21 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI

aderiu ao cadastro de reserva.
Envio do Cadastro

de Reserva ao
SIASG

08/07/2019
17:30:41

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2019.
Com a juntada da ata do cadastro de reserva,

devolvo os autos à SLC, para necessária publicidade,
conforme nosso Despacho 0562835, e convocação para
assinatura das respectivas atas de registro de preços.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/07/2019, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563992 e o código CRC 50D0D6FC.

0000735-65.2019.6.02.8000 0563992v1
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
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AV I S O
PREGÃO Nº 20/2019

O TRF 1ª Região torna público que o Pregão em epígrafe, cujo objeto é a
contratação de empresa para prestação de serviços de atendimento telefônico, de forma
continuada, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, foi NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO apresentado pela empresa PERSONNALITE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA ,
Adjudicado e Homologado pelo Diretor-Geral, Carlos Frederico Maia Bezerra. Empresa
vencedora: G.S.I - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ: 15.219.654/0001-88, que ofertou
o valor total anual para o grupo de R$ 239.030,64, conforme Decisão 8456754, constante
do PAe/SEI 0003777-20.2019.4.01.8000. Ressalta-se que os autos encontram-se com vista
franqueada a todos os interessados.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIDEC - 05/07/2019) 090027-00001-2019NE800008

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019 - UASG 90027

Nº Processo: 0021050-46.2018. Objeto: Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços continuados de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não
perigosos, gerados nas dependências do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
abrangendo as etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final
ambientalmente adequada, de acordo com as especificações e condições constantes do
Anexo I do Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 08/07/2019 das 09h00 às 17h00.
Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores, - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-00024-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 08/07/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
18/07/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EDILEUSA VIDAL DOS SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 05/07/2019) 90027-00001-2019NE800008

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.; Objeto do
4º Termo Aditivo: Prorrogar a vigência do Contrato original por 12 (doze) meses e proceder
a acréscimos de materiais na Planilha de Preços e Consumo Estimado de Materiais
Elétricos, constante do Anexo I do Contrato original, adequando, proporcionalmente, o
item 6.1, relativo ao "Preço"; Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II c/c art.65, inc. I, alínea
"a" e § 1°, ambos da Lei nº 8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02.061.0569.4257.6013; Elemento de Despesa: 3.3.90.37.04; Data da assinatura:
24/06/2019; Proc. nº TRF2-EOF-2015/00192; Contrato nº 036/2016.

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda. -
EPP.; Objeto do 3º Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por
mais 02 (dois) meses; Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93; Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.6013; Elemento de Despesa:
3.3.90.39.90; Data da assinatura: 19/06/2019; Proc. nº TRF2-EOF-2016/00041; Contrato n°
033/2016.

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Vinil Engenharia e Serviços Ltda.; Objeto: Prover
serviços de limpeza e conservação, jardinagem, mensageria, operador de copiadora,
auxiliar de almoxarife e de copeiragem, com fornecimento de mão de obra profissional,
materiais e equipamentos, nas dependências dos Prédios deste E. Tribunal e demais
logradouros; Fundamento legal: Art. 24, inciso XI, da Lei nº 8.666/93; Modalidade de
Licitação: Dispensa de Licitação; Crédito Orçamentário: Elemento de Despesa: 3.3.90.37.02;
Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.6013; Valor Global Estimado do Contrato é de R$
R$ 5.524.499,98 (cinco milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa
e nove reais e noventa e oito centavos); Data da assinatura: 01/07/2019; Proc. n.º TRF2-
EOF-2017/00506; Contrato nº 028/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: CONSULTOC - Consultoria e Treinamento Ltda - EPP.;
Objeto: Prestação de serviço de monitoramento de notícias sobre este E. Tribunal e Seções
Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo; Fundamento legal: Lei nº 10.520/02 e o
Decreto nº 5.450/05; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 154/2018; Crédito
Orçamentário: Elemento de Despesa: 33.90.39.49; Programa de Trabalho:
02.131.0569.219I.6013; Valor Global do Contrato é de R$ 8.160,00 (oito mil, cento e
sessenta reais); Data da assinatura: 28/06/2019; Proc. n.º TRF2-EOF-2018/00377; Contrato
nº 027/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Madnorte Materiais de Construção Ltda. - ME.;
Objeto: Fornecimento e instalação de piso vinílico em réguas em diversos gabinetes de Juiz
do TRF- 2ª Região, situado a Rua do Acre nº 80, Centro do Rio de Janeiro; Fundamento
legal: Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº 5.450/05; Modalidade de Licitação: Pregão
Eletrônico nº 106/2018; Crédito Orçamentário: Elemento de Despesa: 4.4.90.51.92;
Programa de Trabalho: 02.122.0569.14YQ.3341; Valor Global do Contrato é de R$ R$
23.937,20 (vinte e três mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte centavos); Data da
assinatura: 03/07/2019; Proc. n.º TRF2-EOF-2018/00248; Contrato nº 029/2019.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000618, emitida em 07/06/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: R.S. COM. DE MADEIRAS E MATS. DE CONSTRUÇÃO EIRELI. Objeto: aquisição
de materiais para o sistema de combate a incêndio (Ata n.º 010/2019). Modalidade de
Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do
empenho: R$ 639,80 (seiscentos e trinta e nove reais e oitenta centavos). Proc. nº TRF2-
EO F - 2 0 1 8 / 0 0 4 7 5 . 0 2 .

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000651, emitida em 19/06/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: THE BEST PHARMA LTDA. Objeto: Aquisição de medicamentos e produtos
farmacêuticos (Ata n.º 006/2019 - SJ/RJ). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c
Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$
2.766,93 (dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos). Proc.
nº TRF2-EOF-2019/00088.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 0008324-49.2019.4.03.8000; Espécie: Ata de Registro de Preços nº
12.008.10.2019, firmado em 04/07/2019; Orgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ n.º 59.949.362/0001-76 e JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO, CNPJ Nº 05.445.105/0001-78; JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO
GROSSO DO SUL, CNPJ nº 05.422.922/0001-00; Fornecedora: SOLUTI - SOLUCÕES EM
NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A., CNPJ nº 09.461.647/0001-95; Objeto: prestação de serviço
de emissão de Certificados Digitais A3, e-CPF, padrão ICP-Brasil, Cert-Jus em mídia token ou
em nuvem e fornecimento de dispositivos do tipo token USB para armazenamento de
certificado digital; Vigência: 12 meses, a partir da data de sua assinatura; Valor Total: R$
363.468,49; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 013/2019-RP, com fundamento
na Lei nº 8.666/93; Signatários: pelo TRF3ªR, o Sr. Paulo Roberto Serraglio Júnior, Diretor-
Geral do TRF 3ª Região, Dra. Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, Juiza Federal Diretora do
Foro da Seção Judiciára de São Paulo, Dr. Ricardo Damasceno de Almeida, Juiz Fe d e r a l
Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e pela Fornecedora, o Sr.
Eduardo Pereira dos Santos, Procurador.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0000353-02.2019.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 25/2019. Pregão
Eletrônico/SRP n.º 20/2019. Fornecedor: W. & M. PUBLICIDADE LTDA, CNPJ nº
01.527.405/0001-45. Validade: de 08/07/2019 a 08/07/2020.

. Item D ES C R I Ç ÃO UNID QUANT V.UNIT TOTAL (R$)

. G1 1 Publicação de avisos (9 X 7 cm) Und 100 153,99 15.399,00

. 2 Publicação de editais (10 x 12 cm) Und 10 170,00 1.700,00

. Valor Global da Ata: R$ 17.099,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2019

Processo Administrativo SEI nº 0000735-65.2019.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-Presidente do TRE/AL, no

Exercício da Presidência, homologou, em 04/07/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº
25/2019, cujo objeto é aquisição de no-breaks e estabilizadores de pequeno porte, que foi
adjudicado à empresa VLP INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA, CNPJ nº 12.215.178/0001-39, o
item 1, 140 unidades, pelo valor total de R$ 41.020,00 e à empresa RR VISION COMERCIAL
LTDA, CNPJ nº11.514.554/0001-23, o item 2, 80 unidades, pelo valor total de R$ R$
25.122,40. Fundamento legal: art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05.

Maceió/AL, 5 de julho de 2019.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Substituta

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019

PA SEI nº 0001325-42.2019.6.02.8000.
A Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL torna público o resultado da

habilitação das empresas interessadas no procedimento licitatório em epígrafe. Foram
habilitadas as empresas PORSAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ
13.923.604/0001-40, a empresa ECONÔMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA., CNPJ
72.544.711/0001-38, a empresa GEOMETRIE PROJETOS E SERVIÇOS DE URBANISMO E
ARQUITETURA LTDA, CNPJ 15.289.250/0001-60 e a empresa ENGEFORT CONSULTORIA E
ENGENHARIA LTDA., CNPJ 26.672.940/0001-10. Foram inabilitadas as empresas: PLANENGE
ENGENHARIA LTDA-ME, CNPJ 13.248.873/0001-60 e FARIA FERNANDES ENGENHARIA LTDA,
CNPJ 19.457.228/0001-33, e, ainda, excluída (devido ao pedido de desistência formulado)
a empresa GM ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ 22.350.082/0001-72. A ata de julgamento
encontra-se disponível no site: www.tre-al.jus.br/transparencia.

Maceió, 5 de julho de 2019.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Substituto

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Digital: 7747/2019. Objeto: Contratação da empresa ESCOLA DE
NEGÓCIOS CONEXXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 07.774.090/0001-17.
Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Fundamentação Legal: art. 25, II, c/c
art. 13, VI, da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores. VALOR R$ 26.400,00 (vinte e seis
mil e quatrocentos reais). Data da Autorização: 01/07/2019. Data da Ratificação:
03/07/2019, pelo Exmo. Sr. Presidente, Des. João de Jesus Abdala Simões.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2019 - UASG 70003

Nº Processo: 4729. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de
material de consumo - material de elétrico e eletrônico, conforme descrições e
quantidades constantes no Anexo I do Termo de Referência n. 018/2019-SEALM/TRE-
AM.. Total de Itens Licitados: 66. Edital: 08/07/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av
Andre Araujo N.200, Aleixo - Manaus/AM ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-5-00022-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 08/07/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 24/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ELONGIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Pregoeiro

(SIASGnet - 05/07/2019) 70003-00001-2019NE000118
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: "RR VISION - Roberto" <roberto@rrvisionltda.com.br>
Data: 10/07/2019 05:40 PM
Assunto: Re: RG Ata de Registro

Boa tarde, senhor Roberto!
E-mail recebido.
Muito grata pela atenção.

 

 

From: RR VISION - Roberto <roberto@rrvisionltda.com.br>
To: "denisearaujo@tre-al.jus.br" <denisearaujo@tre-al.jus.br>,
"RR VISION - Comercial" <comercial@rrvisionltda.com.br>
Date: Wed, 10 Jul 2019 18:45:56 +0000
Subject: RG Ata de Registro
 
Boa Tarde Denise,
 
 
 
 
Conforme solicitado, segue numero do RG 32.616.581-2 de Roberto de Castro Silva, para formulação da Ata de
Registro de Preços.
 
 
 
 
Atenciosamente:
 
RR VISION COMERCIAL LTDA
ROBERTO DE CASTRO - DIR. COMERCIAL
Rua Balzac nº 121 - Sala 04 – Vila Formosa - CEP: 03359-130
TEL: 011 - 2268-2476 - Cel: 011 – 947325625 – ID: 35*2*65934
E-MAIL : roberto@rrvisionltda.com.br

 

 
 
Atenciosamente,  
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: comercial@vlp.com.br
CC: "slc Mailing List" <slc@tre-al.jus.br>
Data: 10/07/2019 05:51 PM
Assunto: Assinatura Ata de Registro de Preços nº 06-A/2019

Prezado Senhor,

 
Por condução deste instrumento, apresento os inclusos documentos digitalizados em "pdf", tratando-se do Ata de
Registro de Preços  nº 06-A/2019, tendo como partes interessadas o TRE/AL e a empresa VLP
Indústria Eletrônica Ltda
Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir assinaladas, com a maior brevidade possível:
 a) Abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 (duas) vias para cada folha;
 b) Assinar e rubricar em cada uma delas;
 c) Devolver todas as vias para o seguinte destinatário e endereço:

 
 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 SLC / COMAP
 Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol
 CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
Por obséquio, solicito que as vias do documento NÃO sejam impressas em frente-verso.
Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos.

 
Atenciosamente,  
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

 
 

Anexados:

Arquivo: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06-
A-2019 VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA- PA
0735-65.2019.pdf

Tamanho:
109k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: comercial@rrvisionltda.com.br
CC: "slc Mailing List" <slc@tre-al.jus.br>
Data: 12/07/2019 09:56 AM
Assunto: Assinatura Ata de Registro de Preços nº 06-B/2019

Prezado Senhor,

 
Por condução deste instrumento, apresento os inclusos documentos digitalizados em "pdf", tratando-se do Ata de
Registro de Preços  nº 06-B/2019, tendo como partes interessadas o TRE/AL e a empresa RR VISION
COMERCIAL LTDA EPP
Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir assinaladas, com a maior brevidade possível:
 a) Abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 (duas) vias para cada folha;
 b) Assinar e rubricar em cada uma delas;
 c) Devolver todas as vias para o seguinte destinatário e endereço:

 
 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 SLC / COMAP
 Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol
 CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
Por obséquio, solicito que as vias do documento NÃO sejam impressas em frente-verso.
Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos.

 
Atenciosamente,  
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

 
 
 
 

Anexados:

Arquivo: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06-
B-2019 - RR VISION COMERCIAL LTDA- PA
0735-65.2019.pdf

Tamanho:
109k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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De: RR VISION - Comercial <comercial@rrvisionltda.com.br>
Para: denisearaujo <denisearaujo@tre-al.jus.br>
CC: slc Mailing List <slc@tre-al.jus.br>
Data: 12/07/2019 10:00 AM
Assunto: RES: Assinatura Ata de Registro de Preços nº 06-B/2019

Bom Dia,

Acusamos o recebimento e estaremos providenciando o envio.
 
Atenciosamente:

RR VISION COMERCIAL LTDA
Rua Balzac N° 121 - Sala 04 - Vila Formosa
CEP: 03359-130 - São Paulo - SP
Fone/Fax : + 55 11 2268-2476
Jéssica Pereira
 
De: denisearaujo [mailto:denisearaujo@tre-al.jus.br] 
Enviada em: sexta-feira, 12 de julho de 2019 09:57
Para: RR VISION - Comercial <comercial@rrvisionltda.com.br>
Cc: slc Mailing List <slc@tre-al.jus.br>
Assunto: Assinatura Ata de Registro de Preços nº 06-B/2019
 
Prezado Senhor,

 
Por condução deste instrumento, apresento os inclusos documentos digitalizados em "pdf", tratando-se do Ata de
Registro de Preços  nº 06-B/2019, tendo como partes interessadas o TRE/AL e a empresa RR VISION
COMERCIAL LTDA EPP
Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir assinaladas, com a maior brevidade possível:
 a) Abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 (duas) vias para cada folha;
 b) Assinar e rubricar em cada uma delas;
 c) Devolver todas as vias para o seguinte destinatário e endereço:

 
 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 SLC / COMAP
 Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol
 CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
Por obséquio, solicito que as vias do documento NÃO sejam impressas em frente-verso.
Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos.

 
Atenciosamente,  
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2019.

À CPREG,

Para registro da Ata n° 06-A/2019 (0568261), no Siasgnet 

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 17/07/2019, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568293 e o código CRC 7EAB7E07.

0000735-65.2019.6.02.8000 0568293v1
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  __ SI ASG, SI SRP, ATA, CONATA (  CONSULTA ATA ) ____________________________________

  DATA:  17/ 07/ 2019           HORA:  15: 48: 22             USUÁRI O:  WEBER          

  UASG :  070011 -  TRI BUNAL REGI ONAL ELEI TORAL DE ALAGOAS                        

                                                                                

  PREGÃO                                                 NÚMERO:  00025/ 2019     

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  I TEM     :  00001       I NFORMADO                                              

  MATERI AL :  000298960 -  BATERI A SELADA                                         

                                                                                

  VALI DADE DA ATA :  17/ 07/ 2019 A  17/ 07/ 2020        DATA ASSI NATURA :  10/ 07/ 2019

                                                                                

  UNI DADE  :  UNI DADE                                                            

                                                                                

  BENEFÍ CI O TI PO I  -  PARTI CI PAÇÃO EXCLUSI VA DE ME/ EPP/ COOPERATI VA               

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  PF3=SAI  PF12=RETORNA                                                       M1T
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EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000694, emitida em 11/07/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: WORD LICITAÇÕES COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI.
Objeto: Aquisição de material de expediente (Ata 044/2019). Modalidade de Licitação: Lei
nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de
Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$
882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00127.02.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0032666-95.2017.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.014.11.2018 ao
Contrato nº 04.014.10.2018; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., CNPJ nº
03.506.307/0001-57; Objeto: prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 meses,
com o acréscimo do valor contratual até o limite de 25%; Fundamento Legal: art. 65, Inciso
I alínea "b" e § 1º, da Lei nº 8.666/1993, e nos termos do art. 57, Inciso II da mesma lei,
Cláusula Décima Segunda do contrato originário; Data de assinatura: 15/07/2019; Vigência:
12 meses, a partir de 15/07/2019 a 15/07/2020; Valor total: R$ 364.512,58; Procedimento
Licitatório: Pregão Eletrônico nº 047/2017; Signatários: pelo Contratante, Sra. Marisol Ávila
Ribeiro, Diretora-Geral em exercício; pela Contratada, Sr. Diego da Silva Gonçalves e Sr.
Luciano Rodrigo Weiand, Procuradores.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0009958-17.2018.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.015.11.2018 ao
Contrato nº 04.015.10.2018; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: ALFASISTEMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP,
CNPJ nº 02.238.641/0001-04; Objeto: prorrogação do prazo de vigência; Fundamento Legal:
art. 57, § 1º, Inciso II, da Lei nº 8.666/93; Data de assinatura: 16/07/2019; Vigência: de
27/07/2019 a 09/12/2019; Procedimento Licitatório: fundamento no artigo 24, inciso I da
Lei 8.666/1993; Signatários: pelo Contratante, Sra. Marisol Ávila Ribeiro, Diretora-Geral, em
exercício; pela Contratada, Sr. Rodney Perina Santos, Sócio.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019

PROCESSO SEI Nº 0009453-89.2019.4.03.8000. Objeto: Aquisição de café torrado e moído.
Obtenção do edital: a partir de 19/07/2019, às 14h00, no endereço eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e Licitações,
situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo -
SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1073/4/5, das 11h00 às

19h00. Recebimento das propostas: até 02/08/2019, às 11h30, no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 02/08/2019, às 11h30.

São Paulo-SP, 17 de julho de 2019.
LUIZ FERNANDO FERNANDES VIEIRA

Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Segundo ao Contrato nº 19/2017. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: Ivete Ferronatto Folli. OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato, cujo
objeto é a prestação de serviços de lavanderia, por mais 12 meses, a partir de 27/07/2019.
DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 107760; ND 3390.39 e 2018NE500272. VALOR TOTAL: R$
5.585,40. PA: 0006603-40.2016. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor
Administrativo, em 17/07/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Segundo ao Contrato nº 20/2018. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: CERT LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de operação e
manutenção preventiva dos sistemas de condicionamento de ar e ventilação do prédio-
sede do TRF4. OBJETO DO TERMO ADITIVO: a) Prorrogação da vigência contratual por mais
12 (doze) meses, a partir de 04/08/2019; b) Supressão dos custos não renováveis, com a
adequação do percentual do item "aviso prévio trabalhado" e ajuste dos valores do
módulo V - Insumos Diversos, das planilhas de custos e formação de preços, conforme
memórias de cálculo 4713923 e 4715123 e Planilha de Custos e Formação de Preços
4716200. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 107760; ND 3390.37 e 2019NE510180, de 15/07/2019.
VALOR TOTAL: R$ 493.029,60. PA: 0003749-05.2018. ASSINATURA: Gaspar Paines Filho,
Diretor Geral, em 17/07/2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 05/2019. Órgão Gerenciador: TRF5ªR. Órgãos
Participantes: JF de 1ªInstância em PE, JF de 1ª Instância em RN, JF de 1ª Instância em CE.
Fornecedor: PSS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME. CNPJ: 15.345.712/0001-10. Objeto:
Aquisição de memórias e lâminas. Fundamento Legal: Lei n° 10.520/2002, Dec. n°
3.555/2000, Dec. n° 5.450/2005, LC n° 123/2006, Dec. n° 8.538/2015, Dec. n° 7.892/2013,
Dec. n° 7.174/2010, IN. n° 04/2014-SLTI/MPOG, Res. n° 00279/2013-CF-RES e Lei. n°
8.666/1993; Pregão n° 13/2019-TRF5ªR; PAV n° 0002711-84.2019.4.05.7000-TRF5ªR. Preço
global registrado: R$ 149.600,00(cento e quarenta e nove mil e seiscentos reais). Vigência:
12(doze)meses. Assinatura: 10/07/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-
TRF5ªR, e Cezar Lins Dias Santiago, representante da PSS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
ME.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 06/2019. Órgão Gerenciador: TRF5ªR. Órgãos
Participantes: JF de 1ª Instância em PE, JF de 1ª Instância em RN, JF de 1ª Instância em CE.
Fornecedor: DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ:
03.535.902/0001-10. Objeto: Aquisição de memórias e lâminas. Fundamento Legal: Lei n°
10.520/2002, Dec. n° 3.555/2000, Dec. n° 5.450/2005, LC. n° 123/2006, Dec. n° 8.538/2015,
Dec. n° 7.892/2013, Dec. n° 7.174/2010, IN. n° 04/2014-SLTI/MPOG, Res. n° 00279/ 2013-
CF-RES e Lei.n° 8.666/1993; Pregão n° 13/2019-TRF5ªR; PAV n° 0002711-
84.2019.4.05.7000-TRF5ªR. Preço global registrado: R$ 3.642.933,72(três milhões,
seiscentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e dois
centavos). Vigência: 12(doze)meses. Assinatura: 15/07/2019. Assinam: Edson Fernandes
Santana, Diretor Geral-TRF5ªR, e José Queiroz dos Santos Junior, representante da
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 07/2019. Órgão Gerenciador: TRF5ªR. Órgãos
Participantes: JF de 1ª Instância em PE, JF de 1ª Instância em RN, JF de 1ª Instância em CE.
Fornecedor: GENIUS INFORMÁTICA E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI. CNPJ: 31.305.424/0001-
98. Objeto: Aquisição de memórias e lâminas. Fundamento Legal: Lei n° 10.520/2002, Dec.
n° 3.555/2000, Dec. n° 5.450/2005, LC. n° 123/2006, Dec. n° 8.538/2015, Dec. n°
7.892/2013, Dec. n° 7.174/2010, IN n° 04/2014-SLTI/MPOG, Res. n° 00279/2013-CF-RES e
Lei. n° 8.666/1993; Pregão n° 13/2019-TRF5ªR; PAV n° 0002711-84.2019.4.05.7000-TRF5ªR.
Preço global registrado: R$ 53.400,00(cinquenta e três mil e quatrocentos reais). Vigência:
12(doze)meses. Assinatura: 11/07/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-
TRF5ªR, e Renato Pereira Simões, representante da GENIUS INFORMÁTICA E COMÉRCIO EM
GERAL EIRELI.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 08/2019. Órgão Gerenciador: TRF5ªR. Órgãos
Participantes: JF de 1ª Instância em PE, JF de 1ª Instância em RN, JF de 1ª Instância em CE.
Fornecedor: A.C. BATISTA INFORMÁTICA EIRELI. CNPJ: 22.739.812/0001-96. Objeto:
Aquisição de memórias e lâminas. Fundamento Legal: Lei n° 10.520/2002, Dec. n°
3.555/2000, Dec. n° 5.450/2005, LC. n° 123/2006, Dec. n° 8.538/2015, Dec. n° 7.892/2013,
Dec. n° 7.174/2010, IN n° 04/2014-SLTI/MPOG, Res. n° 00279/2013-CF-RES e Lei. n°
8.666/1993; Pregão n° 13/2019-TRF5ªR; PAV n° 0002711-84.2019.4.05.7000-TRF5ªR. Preço
global registrado: R$ 615.000,00(seiscentos e quinze mil reais). Vigência: 12(doze)meses.
Assinatura: 15/07/2019. Assinam:Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªR, e Alice
Cristiane Batista, representante da A.C. BATISTA INFORMÁTICA EIRELI.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 32/2017. Contratante: TRF da 5ª Região.
Contratada: NATIFLORA PAISAGISMO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 00.530.036/0001-87. Objeto:
Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por mais 12(doze) meses. Fundamento Legal:
Pregão n° 11/2017; PAV n° 0006631-66.2019.4.05.7000-TRF5ªR.; art. 57, II da Lei
8.666/1993. Valor: R$ 424.201,80 (quatrocentos e vinte e quantro mil, duzentos e um reais
e oitenta centavos). Recursos Orçamentários: PT n° 107775, ED n° 339037.01. Vigência:
28/09/2019 até 27/09/2020. Assinatura: 15/07/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana,
Diretor Geral-TRF5ª R.e Nathalie Mendonça Ribeiro, representante da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 5º Termo Aditivo ao Contrato n° 09/2017. Contratante: TRF5ªR. Contratada:
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. CNPJ: 59.456.277/0001-76. Objeto: Prorrogar o prazo
de vigência do Contrato por mais 06(seis)meses. Fundamento Legal: PAV n° 0005967-
35.2019.4.05.7000-TRF5ªR.; art. 57, II da Lei 8.666/1993. Vigência: 1°/08/2019 até
31/01/2020. Valor do Contrato: R$ 267.265,02 (duzentos e sessenta e sete mil, duzentos e
sessenta e cinco reais e dois centavos). Recursos Orçamentários: PT n° 085339; ED n°
339040.21 Assinatura: 10/07/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-
TRF5ªR. e Pedro José Boarati, Representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

TRE/AL n° 06-B/2019; Proc. SEI nº 0000735-65.2019.6.02.8000; PE nº 25/2019; Fund. Legal:
Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013; Gerenciador
da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato. Assinatura:
12/07/19; Objeto: Registro de Preços de material de informática - estabilizador; Relação
contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca/modelo, unidade, quantidade, valor unitário,
valor total, respectivamente. (consultar no PE nº 25/2019, no site: www.tre-al.jus.br -
Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); RR VISION
COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ nº 11.514.554/0001-23, Item 2, BMI/MICROLINE 2ML1500B1-
AUTOMÁTICO, Unidade, 80, R$ 314,03, R$ 25.122,40.

AVISO DE RETIFICAÇÃO

No Aviso relativo à TP nº 03/2019, publicado no DOU, Seção 3, em 17/07/2019,
pág. 131, onde se lê: "...abertura dos envelopes...ocorrerá no dia 19/07/2019, às
14h(horário local), leia-se:"...abertura dos envelopes...ocorrerá no dia 19/07/2019, às 9h
(horário local).

Maceió, 17 de abril de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL
AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
09/07/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual e futura aquisição de
material de consumo (Processamento de Dados) para suprir as demandas normais do
estoque da Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá Total de Itens
Licitados: 00013 Novo Edital: 18/07/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Mendonca
Júnior, Nr. 15602, Bairro Central MACAPA - AP. Entrega das Propostas: a partir de
18/07/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
31/07/2019, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ADRIANO LIMA DE SOUSA
Pregoeiro

(SIDEC - 17/07/2019) 070029-00001-2019NE000067

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 1895/2018 TRE-AM Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.
15/2018, prestação de serviços de publicação em jornal de circulação nacional.
CONTRATADA: W&M PUBLICIDADE LTDA EPP. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO AMAZONAS. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alterações posteriores, em especial o seu Art. 57, II. Do Objeto: alterar o caput da
CLÁUSULA SÉTIMA (DO PREÇO) e o caput da CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA (DA VIGÊNCIA).
Preço: o valor unitário de R$ 23,60 (vinte e três reais e sessenta centavos), bem como o
valor anual estimado de R$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais), a partir de
23/07/2019. Vigência: 12 (doze) meses, ou seja, de 23/07/2019 a 22/07/2020. Data da
Assinatura: 12/07/2019. Assinam: Desdor JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo
Contratante, e a Sra. MIRNA MARTINS DE CARVALHO LOPES, pela Contratada.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Digital: 7024/2019. Objeto: Contratação da ESCOLA DE NEGÓCIOS
CONEXXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. CNPJ nº 07.774.090/0001-17. Contratante:
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Fundamentação Legal: art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei
n. 8.666/93 e alterações posteriores. Valor R$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais).
Data da Autorização: 11/07/2019, pelo Diretor-Geral, Júlio Briglia Marques. Data da
Ratificação: 16/07/2019, pelo Exmo. Sr. Presidente, Des. João de Jesus Abdala Simões.

Publicação DOU - extrato ARP nº 06-B/2019 (0569405)         SEI 0000735-65.2019.6.02.8000 / pg. 330

http://www.in.gov.br/autenticidade.html


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

 

DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2019.

À CPREG,

Para registro da Ata n° 06-B/2019 (0569378), no Siasgnet 

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 19/07/2019, às 10:33, 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
0569407 e o código CRC 3E0E00A2.

0000735-65.2019.6.02.8000 0569407v1
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  __ SI ASG, SI SRP, ATA, CONATA (  CONSULTA ATA ) ____________________________________

  DATA:  22/ 07/ 2019           HORA:  14: 49: 41             USUÁRI O:  WEBER          

  UASG :  070011 -  TRI BUNAL REGI ONAL ELEI TORAL DE ALAGOAS                        

                                                                                

  PREGÃO                                                 NÚMERO:  00025/ 2019     

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  I TEM     :  00002       I NFORMADO                                              

  MATERI AL :  000041629 -  ESTABI LI ZADOR -  TENSAO                                 

                                                                                

  VALI DADE DA ATA :  18/ 07/ 2019 A  18/ 07/ 2020        DATA ASSI NATURA :  12/ 07/ 2019

                                                                                

  UNI DADE  :  UNI DADE                                                            

                                                                                

  BENEFÍ CI O TI PO I  -  PARTI CI PAÇÃO EXCLUSI VA DE ME/ EPP/ COOPERATI VA               

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  PF3=SAI  PF12=RETORNA                                                       M1T
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2019.
À SAD,

                             Para as providências relativas à nomeação de gestor das Atas
n°s 06-A/2019 e 06-B/2019.

                             Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 23/07/2019, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570607 e o código CRC 0C8D5136.

0000735-65.2019.6.02.8000 0570607v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2019.
À Diretoria-Geral.

 

Senhor Diretor-Geral,
 
Remeto-lhe os presentes autos para designação dos

gestores das atas de registro de preços 06-A/2019 (0568261) e 06-
B/2019 (0569378), de forma que, dada a natureza da aquisição, peço
vênia para propor que haja indicação de servidores da SAD e da STI
para atribuição conjunta de gestão. Nesse propósito, indico o
servidor Neilton Souza Silva Junior, lotado na SEPAT, para a gestão
administrativa das referidas atas.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2019, às 19:06, 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
0570766 e o código CRC 5D7F25E2.

0000735-65.2019.6.02.8000 0570766v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de julho de 2019.
À Secretaria de Tecnologia da Informação para a

indicação de que trata o Despacho GSAD 0570766.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/07/2019, às 19:24, 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
0571295 e o código CRC 5CC1F6B9.

0000735-65.2019.6.02.8000 0571295v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria, indico

o Coordenador de Infraestrutura e o Chefe da Seção de Apoio
ao Usuário para atuarem conjuntamente com o servidor já
mencionado pelo Secretário de Administração.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 29/07/2019, 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
0573060 e o código CRC 9DCFF0DC.

0000735-65.2019.6.02.8000 0573060v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 29 de julho de 2019.
Senhor Presidente,
 
Trata-se das manifestações do Sr. Secretário de TI

(0573060) e da Sra. Secretária da Administração Substituta
(0570766), indicando, respectivamente, o Coordenador de
Infraestrutura e o Chefe da Seção de Apoio ao Usuário, para
conjuntamente com o servidor Neilton Souza Silva Junior, lotado na
SEPAT atuarem como gestores das atas de registro de preços 06-
A/2019 (0568261) e 06-B/2019 (0569378).

Dessa forma, manifestando total aquiescência com as
proposições acima,  subo os autos a Vossa Excelência para decisão a
respeito, propondo, salvo melhor Juízo, o acatamento das mesmas.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
29/07/2019, às 19:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0573345 e o código CRC 37E22626.

0000735-65.2019.6.02.8000 0573345v1

  

Conclusão GDG 0573345         SEI 0000735-65.2019.6.02.8000 / pg. 337



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

 

DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2019.
 
Cuida-se das indicações do Coordenador de

Infraestrutura e do Chefe da Seção de Apoio a Usuário para que, em
conjunto com o servidor Neilton Souza Silva Júnior, atuem na gestão
das Atas de Registro de Preço nºs nºs 06-A/2019 (0568261) e 06-
B/2019 (0569378) – aquisição de material de informática.

 
Acato as designações e, com isso, devolvo os autos à

Diretoria-Geral para que proceda à edição da portaria respectiva.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 31/07/2019, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0573739 e o código CRC 8A43ECAC.

0000735-65.2019.6.02.8000 0573739v1
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Ofício nº 1981 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Maceió, 31 de julho de 2019.

Ao Senhor

Vandro Luiz Pezzin

Representante da VLP Indústria Eletrônica Ltda

Rua Quinze de Novembro, n° 923, Bairro Santa Catarina

CEP 95032-430 - Caxias do Sul – RS

 

Assunto: Entrega. Via. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 06-A/2019. Processo SEI no
0000735-65.2019.6.02.8000. Para acompanhamento.

Prezado Senhor,

 

Por condução deste meio, apresento a inclusa documentação, tratando-se da ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS nº 06-A/2019. Processo SEI no 0000735-
65.2019.6.02.8000, firmada entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) e
a sua empresa, para fins de acompanhamento.

Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para quaisquer
esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 31/07/2019, às 19:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0574834 e o código CRC 78FCBB08.
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Ofício nº 1982 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Maceió, 31 de julho de 2019.

Ao Senhor

Roberto de Castro Silva

Representante da RR VISION COMERCIAL LTDA

Rua Balzac, n° 121, Sala 04, Bairro Formosa

CEP 03359-130 - São Paulo – SP

Assunto:   Entrega. Via. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 06-B/2019. Processo SEI no
0000735-65.2019.6.02.8000. Para acompanhamento. 

Prezado Senhor,

Por condução deste meio, apresento a inclusa documentação, tratando-se da ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS nº 06-B/2019. Processo SEI no 0000735-
65.2019.6.02.8000, firmada entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) e
a sua empresa, para fins de acompanhamento.

 

Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para quaisquer
esclarecimentos.

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 31/07/2019, às 19:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0574836 e o código CRC 546E2876.

0000735-65.2019.6.02.8000 0574836v2

  

Ofício 1982 (0574836)         SEI 0000735-65.2019.6.02.8000 / pg. 341



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

 

DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2019.

À SAPEV,

Para encaminhamento dos Ofícios nºs 1981 e 1982/2019.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 31/07/2019, 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
0574838 e o código CRC EC45ACF9.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 304/2019 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº
8.666/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo TRE-
AL nº 0000735-65.2019.6.02.8000, resolve; 

Art. 1º. Designar o Coordenador de Infraestrutura e do Chefe da Seção de Apoio a
Usuário para que, em conjunto com o servidor Neilton Souza Silva Júnior, atuem na
gestão das Atas de Registro de Preço nºs nºs 06-A/2019  e 06-B/2019  – aquisição de
material de informática.

Art. 2º. Os gestores ora designados deverão observar, no que couber, as disposições
constantes na Resolução TRE/AL nº 15.787, de 15/02/2017.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Desembargador-Presidente

Maceió, 02 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 02/08/2019, às 12:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575776 e o código CRC 34520759.

0000735-65.2019.6.02.8000 0575776v3

Publicador_DJE nº 20190146
Disponibilização: 02/08/2019
Publicação: 05/08/2019
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CERTIDÃO

Certifico que o Ofício n.º 1981/2019 - SLC, foi enviado à
EBCT para postagem, no dia 02 de agosto de 2019, através do
Registro AR JU 197 252 529 BR.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Técnico Judiciário, em 05/08/2019, às 12:55, 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
0576416 e o código CRC 54CC7598.

0000735-65.2019.6.02.8000 0576416v2
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CERTIDÃO

Certifico que o Ofício n.º 1982/2019 - SLC, foi enviado à
EBCT para postagem, no dia 02 de agosto de 2019, através do
Registro AR JU 197 252 532 BR.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Técnico Judiciário, em 05/08/2019, às 12:56, 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
0576419 e o código CRC 9A17255F.

0000735-65.2019.6.02.8000 0576419v2
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CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 304/2019 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 146, de 05/08/2019, à fl. 02.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 05/08/2019, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576553 e o código CRC 15560C0A.

0000735-65.2019.6.02.8000 0576553v2
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DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2019.
Publicada a Portaria Presidência nº 304/2019 no

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL,
nos termos da Certidão 0576553, determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração e à STI para ciência aos interessados e
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
05/08/2019, 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
0576564 e o código CRC D7B72CE5.

0000735-65.2019.6.02.8000 0576564v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2019.
 
 
À SEPAT
 
Senhor Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para ciência da

publicação da Portaria 304, 0575776.
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 05/08/2019, às 15:43, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576669 e o código CRC EB21D294.

0000735-65.2019.6.02.8000 0576669v1
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SOLICITAÇÃO

Maceió, 06 de agosto de 2019.

Proc. SEI Principal  nº 0000735-65.2019.6.02.8000

 

Pregão Eletrônico nº 25/2019 – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº 06A/2019 - 0566121

Fornecedor: VLP Indústria Eletrônica Ltda. - CNPJ  12.215.178/0001-39

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2019 – STI 

 

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

 

Item
da Ata Descrição Qtd.

Solicitada
Valor
Unitário
(R$)

Valor
Total (R$)

1

No-break de pequeno porte: Pontência
Nominal mínima de 700VA

Marca: VLP

Modelo: VNA700

60 293,00 17.580,00

TOTAL: 17.580,00

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL
REGISTRADO: 140

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecicimento nº
003/2019, presente ordem

60
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SALDO ATA: 80

 

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serão
cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de 30
(trinta) dias corridos após o recebimento da autorização de fornecimento, nota de
empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ 17.580,00 (dezessete mil quinhentos e oitenta reais).

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Cogestor do Contrato, em 06/08/2019, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FELIPE JOSÉ MAFRA TORRES, Chefe de
Seção, em 07/08/2019, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 08/08/2019, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0577387 e o código CRC CFF9E5E2.

0000735-65.2019.6.02.8000 0577387v1
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SOLICITAÇÃO

Maceió, 06 de agosto de 2019.

Proc. SEI Principal  nº 0000735-65.2019.6.02.8000

 

Pregão Eletrônico nº 25/2019 – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº 06B/2019 - 0569378

Fornecedor: RR Vision Comercial Ltda. EPP - CNPJ  11.514.1554/0001-23

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2019 – STI 

 

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

 

Item da
Ata Descrição Qtd.

Solicitada
Valor
Unitário (R$)

Valor Total
(R$)

2

Estabilizador: Pontência Nominal
mínima de 1500VA

Marca: BMI

Modelo: Microline 2ML1500B1-
Automático

30 314,03 9.420,90

TOTAL: 9.420,90

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL
REGISTRADO: 80

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecicimento nº
004/2019, presente ordem

30

  

Solicitação COINF 0577402         SEI 0000735-65.2019.6.02.8000 / pg. 351



SALDO ATA: 50

 

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serão
cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de 30
(trinta) dias corridos após o recebimento da autorização de fornecimento, nota de
empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ 9.420,90 (nove mil quatrocentos e vinte reais e noventa centavos).

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Cogestor do Contrato, em 06/08/2019, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FELIPE JOSÉ MAFRA TORRES, Chefe de
Seção, em 07/08/2019, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 08/08/2019, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0577402 e o código CRC 05F85928.

0000735-65.2019.6.02.8000 0577402v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de agosto de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que seja avaliada a possibilidade de dar

continuidade à tramitação da ordem de fornecimento
encaminhada pelos Gestores da Ata de Registro de Preços,
eventos 0577387 e 0577402.

Adianto, qual tal medida, é compatível com a
previsão de demanda prevista para o exercício 2019, na forma
do Item 11 dos Estudos Preliminares, evento 0516299.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 07/08/2019, às 14:04,
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
0577665 e o código CRC D6C65712.

0000735-65.2019.6.02.8000 0577665v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 08 de agosto de 2019.
Tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo

desembargador Presidente, para a necessária e competente
deliberação acerca do requesto constante do Despacho
STI 0577665.

 
É de se registrar, por oportuno, a concordância

desta Diretoria-Geral à medida ali pleiteada.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/08/2019, às 13:05, 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
0578292 e o código CRC AAB63AD0.

0000735-65.2019.6.02.8000 0578292v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2019.
À SEIC,
Para registro do aviso de homologação do PE nº

25/2019, no portal da transparência.
Cordialmente, 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 09/08/2019, às 10:11, 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
0578700 e o código CRC BD3D682E.
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