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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 20 / 2019

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:

Registro de Preço para evetual aquisição de tape library e solução de armazenamento
storage.

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.

O Equipamento Tape Library ora em uso neste Regional foi adquirido em 2014
(patrimônio: 021.747) e já apresenta limitações face ao crescente volume de dados a
ser salvaguardado, bem assim ao lapso temporal que, dentro do universo de TI,
representa prazo muito mais longo em termos de surgimento de novas soluções,
velocidades de equipamentos e capacidades de armazento. Sendo assim, busca-se sua
substituição por análogo atualizado.

Quanto ao equipamento storage a solução de armazenamento em uso atualmente pelo
TRE/AL está a carecer de novos pontos de redundância do ponto de vista tecnológico,
situação que  não é mais suportada apenas pelo parque de equipamentos atualmente
disponíveis. Ademais, a dependência de sistemas informatizados, notadamente o SEI
que já se encontra em fase operacional para a Sede do Tribunal  e o Processo Judicial
Eletrônico e SEI Cartórios em vias de implantação, elevam o grau de exigência de
solução de armazenamento adequado.

3. Lista de requisitos:

Serão definidos, dada a complexidade, em Projeto Básico e Termos de referência
próprios.

Todavia, a unidade tape library deve ter capacidade de fitas simultâneas minimamente
equivalente com a atual, ampliar velocidade e capacidade de armazemento e, de forma
ideal, se capaz de lidar com o legado de fitas da atual unidade.
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Quanto ao storage, este deve ter capacidade nata de deduplicação de dados(*), como
forma de minimizar espaço físico necessário e a capacidade de disco alocada.

(*) Deduplicação vem do termo em ingles deduplication que é o processo de analisar
identificar e remover duplicidade nos dados, diminuindo assim a quantidade de
informação a ser manipulada e armazenada.

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

Atualização de ativos, melhor capacidade gerencial do armazenamento de dados e
cobertura por garantia de equipamentos estratégicos.

5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Integrante Demandante:  Coordenador de Infraestrutura

Integrante Técnico:  Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura

6. Fonte do recurso orçamentário:

Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação -
Exercício 2019

Item 19: Storare

Valor Estimado R$ 6.457,50

Proposta orçamentária de 2019

Equipamentos de processamento de dados

Código de classificação da fonte de recurso: 4490.52.35

 

Item 20: Tape Library

Valor Estimado R$ 31.365,00

Proposta orçamentária de 2019

Equipamentos de processamento de dados

Código de classificação da fonte de recurso: 4490.52.35

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-al-plano-de-contratacoes-de-solucoes-de-
tic-2019, acessado nesta data.

7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): Perpectiva Recursos: 8. Melhoria da
infraestrutura e governança de tecnologia da informação;

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/planejamento-estrategico-3a-edicao-revista-e-
atualizada-ate-23-10-2018, acessado nesta data.
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2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): Objetivos
Estratégicos Segundo a Perspectiva dos Recursos: viabilizar serviços e soluções de
TIC;

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-al-petic-plano-estrategico-2017-2022,
acessado nesta data

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

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/plano-diretor-de-tecnologia-da-informacao-e-
comunicacao-2017-2018, em processo de atualização, mas atualizado nesta data.

8. Expectativa de entrega:

Até outubro/2019

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

Os serviços desenvolvidos pela TRE/AL guardam necessidade extrema de do uso de
serviços informatizados, que pro sua vez necessitam de área de armazenamento
segura e com desempenho adequado.

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

A necessidade de capacitação será prevista no projeto básico no que concerne ao
start-up com transferência de Know-how básico, acrescido de item específico para
treinamento oficial do fabricante.

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

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

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

Não há necessidade de serviços complementares.

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

O prazo de efetividade está estimado até outubro/2019.
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VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e

Serão definidos detalhadamente no Projeto Básico.

VII – sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a
solução deverá atender para estar em conformidade com os costumes,
os idiomas e o meio ambiente, entre outros pertinentes.

Não há demanda desta natureza.

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

Suprido nos itens anteriores.

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

Ciente.

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

Não há, s.m.j., direcionamento ou favorecimento.

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

A substituição é função direta das necessidades de atualização tecnológica e
modernização.

III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho
dos bens e serviços de informática e automação.
Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão expedir normas complementares sobre o processo de
contratação de bens e serviços de informática e automação.

Trata-se de aquisição pontual que visa a substituição de equipamentos
tecnologicamente defasados.

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;
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Serão definidas em Termo de Referência e/ou Projeto Básico.

II - as exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos
seguintes requisitos:
a) segurança para o usuário e instalações;
b) compatibilidade eletromagnética; e
c) consumo de energia;

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI, devendo ser supridas
pelas linhas gerais do Edital no tocante à habilitação.

III - exigência contratual de comprovação da origem dos bens
importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de
importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento
da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI

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

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

Maceió, 24 de maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 24/05/2019, às 08:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0546590 e o código CRC 7DD38531.

0004514-28.2019.6.02.8000 0546590v12
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DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2019.
À STI
 
Senhor Secretário,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0546590)  e, se
possível, autorize o desenvolvimento das providências
administrativas subsequentes, a fim de assegurar o registro
de preços para equipamentos em tela.

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

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 24/05/2019, às 08:21, 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
0546631 e o código CRC 29C8B667.

0004514-28.2019.6.02.8000 0546631v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0546590) apresentado
pelo Senhor Coordenador de Infraestrutura e, caso concorde,
autorize a continuidade da tramitação destes autos, a fim de
permitir a formalização de registro de preços para aquisição
de tape library e solução de armazenamento storage.

 
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

indico o Coordenador de Infraestrutura, como integrante
demandante, e o Chefe da Seção de Gerência de
Infraestrutura, como integrante técnico.

 
Ressalto que a aquisição ora demandada

está prevista no plano de contratações de soluções de TIC
aprovado para o exercício de 2019 (doc. nº 0512094 - item
19), com o valor estimado de R$ 6.457,50.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 24/05/2019, às 09:24, 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
0546724 e o código CRC 3BA7D078.

0004514-28.2019.6.02.8000 0546724v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2019.
Considerando a proposta de contratação de aquisição de

tape library e solução de armazenamento storage, consoante
Documento de Oficialização de Demanda anexado no evento SEI nº
0546590, 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
24/05/2019, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0546743 e o código CRC BBDC289F.

0004514-28.2019.6.02.8000 0546743v1
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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 junho de 2019.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao disposto no art. 12, § 7º, III, da

Resolução CNJ 182/2013, indico o servidor Sérgio Vilela
Menegaz Lima, lotado na Seção de Patrimônio - SEPAT, para
compor a Eqipe de Planejamento da Contratação, na qualidade
de Integrante Administrativo.

Isto posto, devolvo os autos à consideração
superior dessa Diretoria-Geral.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/06/2019, 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
0550122 e o código CRC 1F814478.

0004514-28.2019.6.02.8000 0550122v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 03 de junho de 2019.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista o pronunciamento do Sr. Secretário de

Administração (0550122), do Sr. Secretário de TI (0546724) e
o Documento Oficial de Demanda (0546590), submeto a Vossa
Excelência o Coordenador de Infraestrutura, como integrante
demandante,  o Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura, como
integrante técnico e o servidor Sérgio Vilela Menegaz Lima, lotado
na Seção de Patrimônio - SEPAT, como integrante administrativo,
para comporem a Equipe de Planejamento objetivando Registro de
Preço para evetual aquisição de tape library e solução de
armazenamento storage, nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
04/06/2019, às 10:37, 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
0550488 e o código CRC B075439C.

0004514-28.2019.6.02.8000 0550488v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2019.
 
A Secretaria de Tecnologia da Informação, por meio do

Documento de Oficialização de Demanda nº 20/2019 (0546590),
sugeriu a realização de registro de preço para a eventual aquisição
de tape library e armazenamento storage.

O Senhor Secretário de Tecnologia da Informação
indicou, como integrante demandante, o Coordenador de
Infraestrutura e, como integrante técnico, o Chefe da Seção de
Infraestrutura. Por sua vez, o Senhor Secretário de Administração
(0550122) declinou o nome do servidor Sérgio Vilela Menegaz Lima
para atuar como Integrante Administrativo.

Observados os parâmetros da Res./CNJ nº 182/2013, ato
normativo que rege situações congêneres, bem como a informação de
que despesa está previsa no Plano de Contratações de Soluções de
TIC para o exercício em curso, autorizo a evolução do feito e ratifico
as indicações acima referidas.

Remeta-se à Secretaria de Administração para as
providências cabíveis.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 04/06/2019, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551071 e o código CRC D1435960.

0004514-28.2019.6.02.8000 0551071v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de junho de 2019.
Remeto os autos ao Gabinete da Diretoria-Geral

com a sugestão de que seja formalizado o ato de designação
da equipe de planejamento da aquisição indicada no DOD 20
(doc. 0546590).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/06/2019, às 21:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552252 e o código CRC 5CEDD1B9.

0004514-28.2019.6.02.8000 0552252v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 248/2019 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 0004514-
28.2019.6.02.8000 ;

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 objetivando Registro de Preço para evetual
aquisição de tape library e solução de armazenamento storage, consoante descrição
no documento de oficialização de demanda, composta pelos representantes das
unidades demandante e técnica, respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura  e
o Chefe da Seção de Infraestrutura e como representante administrativo, o
servidor Sérgio Vilela Menegaz Lima, lotado  na Seção de Patrimônio - SEPAT.

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

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Maceió, 06 de junho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 07/06/2019, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552665 e o código CRC 39DD82E6.

0004514-28.2019.6.02.8000 0552665v3

Publicador_DJE nº 20190109
Disponibilização: 07/06/2019
Publicação: 10/06/2019
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CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 248/2019 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 109, de 10/06/2019, à fl. 02.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 10/06/2019, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553993 e o código CRC 3B08F1B8.
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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 junho de 2019.
Publicada a Portaria Presidência nº 248/2019 no Diário

Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL, nos termos da
Certidão 0553993, 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
11/06/2019, às 11:14, 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
0554003 e o código CRC B53BF58B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2019.
Aos Senhores Coordenador de Infraestrutura  e

Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura para ciência da
Portaria nº 248/2019.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 11/06/2019, 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
0554656 e o código CRC 7C864835.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2019.
À COMAP, para cientificar o servidor Sérgio Vilela

Menegaz do conteudo da Portaria Presidência 248 (0552665).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/06/2019, às 12:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0557241 e o código CRC C8D096C6.

0004514-28.2019.6.02.8000 0557241v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2019.

 

À SEPAT
 
Senhor Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para que seja dada ciência

ao servidor Sérgio Vilela Menegaz da publicação da Portaria 248,
0552665.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/06/2019, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0557247 e o código CRC 7CF33A24.

0004514-28.2019.6.02.8000 0557247v1
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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
 

Trata-se de registro de preço para eventual aquisição de
equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a solução de
backup em uso neste Tribunal.

A plataforma de backup em fita atualmente em uso por este
Tribunal possui mais de 5 anos de massiva utilização e desta maneira já não
atende plenamente às necessidades de backup no que se refere à tecnologia
empregada e também quando à sua confiabilidade do equipamento atual. 

De outro ponto, atualmente, as tecnologias de backup em disco
se tornaram a opção primária para o meio corporativo, devido principalmente
a sua velocidade e escalabilidade, em conjunto com avançadas ferramentas de
gerenciamento.

Por fim, torna-se necessário também a eventual ampliação da
fatia de software da solução, gerenciada por meio do Veeam Backup &
Replication.

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

As especificações técnicas serão detalhadas em Projeto Básico e
Termo de Referência a serem anexados ao presente procedimento.
3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):

No que se refere à tape library existem vários
fabricantes disponíveis no mercado que podem fornecer a solução.
Entratanto, quanto à plataforma de backup em disco, software de backup e
contratações assessórias é exigida a total integração com a solução ora em
pleno uso neste Tribunal, baseada em HPE Storeonce 5100 e Veeam Backup &
Replication.
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):

Pregão Eletrônico nº 22/2018 do IBGE;
Pregão Eletrônico nº 01/2017 da UFRPE;
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Pregão Eletrônico nº 34/2018 do TRT da 18ª Região;
Pregão Eletrônico nº 34/2018 da UFBA;
Pregão Eletrônico nº 21/2017 do CREA-MG;
Pregão Eletrônico nº  120/2017 do TRT das 6ª Região.1

5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):
A contratação de tape library não possui solução alternativa

disponível. Existem vários fabricantes que são potenciais fornecedores .
A solução de backup em disco e de licenças de software de

backup, por exigência de compatibilidade com a plataforme em uso, não se
vislumbra alternativa diferente.
6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):

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

O mercado de tape library é amplo e oferece livre concorrência.
Quanto aos demais componentes, por se tratarem de expansão

de parte da solução em uso, necessariamentem devem ser do mesmo
fabricante/desenvolvedor.
8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):

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

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

Não se aplica.
11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):

A ser calculado pela SEIC.
12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):

A escolha ou orientação da aquisição visa otimização de recurso,
maior celeridade na implementação da solução, tudo com a finalidade de
salvaguardar os dados e informações deste Regional, com base e
fundamentado na relevância dos serviços declinados na contextualização
exordial.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):

A solução de backup em uso é composta por software (Veeam
Backup & Replication) e equipamentos para armazenamento de cópia de
segurança em fita e disco.

 
Desta forma, a atualização da solução em tela, inclui:

Tape Library e acessórios/insumos;
Unidade de Backup em Disco e insumos;
Licenças do Software Veeam Bacckup & Replication
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Descritivo e quantidades a serem registradas:

Lote 01 (Backup em Fita)

Item Descrição
Quantidade

a ser
registrada

01 Tape Library 02
02 Drive LTO-7 04
03 Drive LTO-8 04
04 Conjunto com 05 fitas LTO-7 20
05 Conjunto com 05 fitas LTO-8 20

 

Lote 02 (Backup em Disco)

Item Descrição
Quantidade

a ser
registrada

01 Unidade de Backup em Disco 02
02 Módulo de Expansão para 04
03 Software de Replicação de Dados 03

 

Lote 03 (Software de Backup)

Item Descrição
Quantidade

a ser
registrada

01 Licença do Veeam Backup & Replication 06

02 Agente do Veeam Backup & Replication
para Windows/Linux 04

14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de

TIC quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de
dados e inoperância de serviços e sistemas informatizados.
15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):

Atualização de ativos;
Melhor capacidade gerencial dos dados armazenados;
Cobertura por garantia de equipamentos estratégicos.

16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
A estratégia de Adesão a Registro de Preços, entre outras

razões, destaca-se pela imprevisibilidade de disponibilidade orçamentária,
além da capacidade de planejamento usual, vez que necessária a
disponibilização de crédito extraordinário por parte do TSE, bem assim pela
necessidade de atualização progressiva de equipamentos de missão crítica de
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acordo com a capacidade/disponibilidade orçamentária.
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):

Não haverá necessidade de adequação elétrica nem aquisição de
estrutura de acomodação da solução. Os equipamentos adquiridos utilizarão a
estrutura já existente.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):

O custo estimado total do RP e os recursos estimados foram
indicados  no item 11 desde documento.

Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação -
Exercício 2019

Item 19: Storare

Valor Estimado R$ 6.457,50

Proposta orçamentária de 2019

Equipamentos de processamento de dados

Código de classificação da fonte de recurso: 4490.52.35

 

Item 20: Tape Library

Valor Estimado R$ 31.365,00

Proposta orçamentária de 2019

Equipamentos de processamento de dados

Código de classificação da fonte de recurso: 4490.52.35

 

Também devem ser acrescidos aos valores supra, orçamento a ser antecipado do
Orçamento 2020, conforme encaminhamentos do Proc SEI nº 0001591-
29.2019.6.02.8000.

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, ou seja, além do previsto na aquisiçãi, para sustentação
da solução adquirida, após sua implantação, quando e se esta ocorrer
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 por se tratar  de
solução inicial a ser avaliada, conforme os resultados apurados.

Estudos Preliminares SEGI 0564745         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 22



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 adesão a 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.

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

Não se aplica por se buscar adesão a Registro de Preço.

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

Não se aplica por se buscar adesão a Registro de Preço.

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

A fonte dos recursos financeiros será indicada pela Coordenadoria de Orçamento e
Finanças. A classificação da despesa, segundo o tipo de item a ser adquirido é
categorizada como aquisição de material permanente de TI.

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

A validade da Ata de RP será de 12 (doze) meses.

O serviço de garantia técnica do objeto quando e se adquirido respeitará o prazo
estipulado no Termo de Referência e Projeto Básico daquela licitação.

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

Integrante Demandante:

Cargo/Função: Coordenador de Infraestrutura

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

 

Integrante Técnico:

Cargo/Função: Seção de Gerência de Infraestrutura

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

Nome: Sérgio Vilela Menegaz Lima

E-mail: sergiolima@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:

1. A atual Tape Library tem 05 (cinco) anos de uso, portanto, razoável supor que
mais suscetível à falha;

2. Os equipamentos e softwares objetos da pretensão representam enorme
increamento no que tange à confiabilidade do armazenamento de dados;

3. A atualização da plataforma de backup em disco visa a substituição de
equipamento legado que mantem réplica de todo o backup realizado;

4. Todos os dados armazenados nos servidores e ligadas à TI tem sua massa de
dados armazenada em backup storage, portanto, este equipamentos são de
grande importância para a segurança de informação;

5. Caso a aquisição não se materialize no presente, o Regional será obrigado, em
curso espaço de tempo, a interromper outras ações de atualização tecnológica da
solução de backup de forma a viabilizar aquisição similar ou equivalente, sem a
garantia de melhor preço ou mesmo despendendo maior recurso ou esforço no
caso de aquisição emergencial.

Lista de Potenciais Fornecedores

 

Sercompe Informatica /sercompe@sercompe.com.br
Drive A Informatica / drivea@drivea.com.br
Mpe Com De Equip Para Informatica E Solucoes Ltda /
contato@mpesolucoes.com.br
Seprol / contato@seprol.com.br
Guaiba Computadores Ltda / vendas@guaibasolucoes.com.br
Global Distrib De Bens De Cons Ltda / daniel.lenhardt@hervaltech.com.br
Risc Tech / vendas@risctech.com.br
Plugnet Informatica / breno@plugnetshop.com.br
Microware Tecnologia de Informacao Ltda / sp@microware.com.br
AMR Consultoria Informatica Serv e Solucoes Ltda / comercial@amr.com.br
Microsul / comercial@microsul.com.br
Planus Informatica / comercial@planus.com.br
Decatron / marketing@decatron.com.br
Newsupri / vendas@newsupri.com.br
M M O 2000 Informatica Eireli Epp / joao.souza@mmo2000.com.br
Produs Informatica / juliana.oliveira@produs.com.br
E-Tailor / murillo.fonseca@etailor.com.br
Technology Solucoes E S I Ltda / comercial@technologys.com.br
Lume Tecnologia / comercial@lumetec.com.br
Netsite Shop / contato@grupofacimus.com.br
Capgemini / suporte.comercial@capgemini.com

Estudos Preliminares SEGI 0564745         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 24



BT Latam Brasil Ltda / marcio.bueno@bt.com
LiveConsult / marlon@liveconsult.com.br
Telemont Engenharia De Tel S.A. / silvia.faria@telemont.com.br
SK Tecnologia / sk@sktec.com.br
Servix / contato@servix.com
Symmetry Comercio De Maquinas Ltda / comercial@symmetry.com.br
Quinta Onda / quintaonda@quintaonda.com.br
Aquarii Business Intelligence Servicos De Informatica Ltda /
davi@aquarii.com.br
Coletek / jennifer@coletek.com.br
Grupo Inovva / andre@grupoinovva.com.br
Ydennek / comercial@ydennek.com.br
Virgo Group / vanessa.gonzalez@virgogroup.com.br
S2 Solutions Consultoria / parcerias@s2sc.com.br
SHS Tecnologia / francimara.salles@shsti.com.br
Compustar Informatica / emanuel@compustar.com.br
Logan Technology / contato@logan.com.br
Infosec / leonardo@infosecti.com.br
It-One / itone@itone.com.br
Arvato / fiscal.arvato@arvato.com.br
Forsec Tecnologia / christovam@forsec.com.br
Etica Informatica / bruno.baumel@eticainformatica.com.br
Aviv Solutions / emerson.altomani@avivsolutions.com.br
G Marc Solucoes / gmarc@gmarc.com.br
Meed Solucoes Em Ti / juliano.peixoto@meedbr.com
Network Secure / registrodeoportunidade@networksecure.com.br
Kadri Informatica Hp Store / fkadri@kadri.com.br
Multinetwork / multisupri@multisupri.com.br
Bis Technology / vanessa@bistechnology.com.br
Concordia Informatica / wagner@concordiainformatica.com.br
Ans Distribuidora / pedro@ansdistribuidora.com.br
Docprint Service / comercial@doctecnologia.com.br
Swt Informatica / ffreitas@swt.com.br
Tudo Tecnologia / vendas@tudotecnologia.com.br
Silicontech / jmcneto@silicontech.com.br
Omicron / omicron@omicron.com.br
Lisata / daniel@lisata.com.br
Sull Automacao / sull@sullautomacao.com.br
A C BATISTA EIRELI / diretoria@acbinfoshop.com.br
SBC / joelof@sbcservicos.com.br
GPC IT / comercial@gpcit.com.br
Corporativoinfo / comercial@corporativoinfo.com.br
Freenetworks Solucoes / hp@freenetworks.com.br
Conexti / comercial@conexti.com.br
Digitaldoor Technologies / contato@digitaldoor.com.br
Hialinx / mleal@hialinx.com.br
Mil Tec / marcelo.fenoglio@miltec.com.br
Oficina dos Bits / compras3@oficinadosbits.com.br
Cloudprisma / contato@cloudprisma.com.br
Unigrus / mario@unigrus.com
L J Informatica / alexandre@ljsuprimentos.com.br
LinkIT Tecnologia / paulo.arruda@linkit.com.br
Xcabos Telecomunicações / rogerio.bombonatti@xcabos.com.br

Estudos Preliminares SEGI 0564745         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 25



Coperson / coperson@copersonaudio.com.br
Telit / ricardo.simon@telit.com
On Smart Tech / pamela.bisino@onsmart.com.br
Telemont / leonardo.saes@telemont.com.br
Athena Security / wcunha@athenasecurity.com.br
Zeewlab / ms@zeewlab.com.br
Heridiane Rodrigues / contato@alhe.com.br
Hsn Tecnologia / thiago@hsntecnologia.com.br
Omni Tec / yuri.comercial@omnitec.vix.br
Microwmax / guida@microwmax.com.br
Sea Tecnologia / com@seatecnologia.com.br
Datazul Informatica / ronald@datazul.com.br
TI Consulte Tecnologia / tiago@ticonsulte.com.br
Yuri Informatica e Suprimentos / yuri@oneinformatica.com.br
NetSol / jorge@netsol.com.br
Edcom Consultoria / contato@edcomconsultoria.com.br
LAN Plus Tecnologia / luciano@seteplus.com.br
Telc / telc@telc.com.br
Ja1000 Tecnologia & Informática / administrativo@ja1000ti.com.br
VDTS Info / thiago.andrade@vdtsinfo.com.br
IDEA / daguimar@acessoidea.com.br

 
Maceió, 09 de julho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 15/07/2019, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 16/07/2019, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 05/08/2019, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564745 e o código CRC ED61F1E3.

0004514-28.2019.6.02.8000 0564745v57
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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 35 / 2019

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto
Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a
solução de backup em uso neste Tribunal, no intuito de substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos
utilizados.

02. Quantidade

 

Lote 01 (Backup em Fita)

Item Descrição Quantidade a ser
registrada

01 Biblioteca Modular para Backup 03

02 Drive LTO-7 09

03 Drive LTO-8 09

04 Conjunto de fitas LTO-7 08

05 Conjunto de fitas LTO-8 08

06 Conjunto de fitas de limpeza LTO 10

07 Etiquetas para fita LTO-7 04

08 Etiquetas para fita LTO-8 04

 

Lote 02 (Backup em Disco)

Item Descrição Quantidade a ser registrada

01 Solução de Backup em Disco 02

02 Módulo de Expansão Tipo 1 04

03 Módulo de Expansão Tipo 2 02

04 Software de Replicação de Dados 01

05 Servidor de Gerenciamento 02

 

Lote 03 (Software de Backup)

Item Descrição Quantidade a ser
registrada

01 Licença do Veeam Backup & Replication 06

02 Agentes do Veeam Backup & Replication para Windows/Linux 02

03 Serviços de Avaliação, Tunning e Integração com Cloud Backup, Replica e
Disaster Recovery 500
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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:

 

Lote 01 (Backup em Fita)

Item Descrição Resumo das Especificações (Mínimas)

01 Biblioteca Modular para
Backup

Capacidade para 32 Fitas
Suporte para pelo menos 04 Drives
Suporta a mail slot
Leitor de código de barras
Garantia de 36 meses

02 Drive LTO-7
Drive para fita LTO-7
Conexão FC
Deve ser plenamente compatível com o Item 01
Garantia de 36 meses

03 Drive LTO-8
Drive para fita LTO-8
Conexão FC
Deve ser plenamente compatível com o Item 01
Garantia de 36 meses

04 Conjunto de fitas LTO-7
Conjunto contendo 20 fitas LTO-7
Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca
homologada pelo mesmo

05 Conjunto de fitas LTO-8
Conjunto contendo 20 fitas LTO-8
Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca
homologada pelo mesmo

06 Conjunto de fitas de limpeza
LTO

Conjunto contendo 2 fitas LTO para limpeza
Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca
homologada pelo mesmo

07 Etiquetas para fitas LTO-7

Conjunto contendo:
100 etiquetas de código de barras  para fitas LTO-7 RW
10 etiquetas pata fitas LTO de limpeza

Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca
homologada pelo mesmo

08 Etiquetas para fitas LTO-8

Conjunto contendo:
100 etiquetas de código de barras para fitas LTO-8 RW
10 etiquetas pata fitas LTO de limpeza

Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca
homologada pelo mesmo

 

Lote 02 (Backup em Disco)

Item Descrição Resumo das Especificações (Mínimas)

01 Solução de Backup em Disco Capacidade liquida instalada: 36 TB
Expensível até pelo menos 100 TB

02 Módulo de Expansão Tipo 1
Capacidade liquida instalada: 36 TB
Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca homologada
pelo mesmo
Deve ser compatível com o Item 01

03 Módulo de Expansão Tipo 2
Capacidade liquida instalada: 36 TB
Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca homologada
pelo mesmo
Deve ser compatível com a solução em uso pelo TRE-AL

04 Software de Replicação de
Dados

Licença de uso de software de replicação de dados
Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por homologado pelo
mesmo

 

Lote 03 (Software de Backup)
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Item Descrição Resumo das
Especificações (Mínimo)

01 Licença do Veeam Backup & Replication 06

02 Agente do Veeam Backup & Replication para Windows/Linux 04

03 Serviços Consultivos de Vvaliação, Tunning e Integração com Cloud Backup,
Replica e Disaster Recovery  

 

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

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)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
 

Registro de Preço para eventual aquisição de equipamentos e
licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso neste
Tribunal, no intuito de substituir equipamentos fora de garantia e/ou
obsoletos utilizados.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de Preço para eventual aquisição de equipamentos e
licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso neste
Tribunal, no intuito de 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,
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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 Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos e
licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso neste
Tribunal, no intuito de substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos
utilizados assegurando tanto desempenho adequado quanto confiabilidade.

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

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

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informaçã o e Comunicaçã o (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação (PDTIC): manter parque
tecnoló gico atualizado.

 

Conforme Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação - Exercício 2019, acessado em 06/08/2019:

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-al-plano-de-contratacoes-de-solucoes-de-
tic-2019

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 0004514-28.2019.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendido o Registro de Preço para eventual aquisição de
equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a solução de
backup em uso neste Tribunal, no intuito de substituir equipamentos fora de
garantia e/ou obsoletos utilizados.

 
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
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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;

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
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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

 
CONDIÇÕES GERAIS

1. Todas as especificações definidas neste Termo de Referência não mínimas,
sendo aceitos equipamentos/softwares com características superiores,
desde que plenamente compatíveis.

2. Cada lote deverá ser fornecido por um único licitante.
3. Todos os itens incluídos em cada lote lote devem ser necessariamente do

mesmo fabricante.

 

LOTE 01 (BACKUP EM FITA)
 
ITEM 01 - BIBLIOTECA MODULAR PARA BACKUP - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS
 

REQUISITOS DE ARQUITETURA:

1. Possuir mecanismo robotizado que permita automação completa da
movimentação dos cartuchos internamente com um mínimo de 2 (duas)
controladoras Fibre Channel redundantes e hot swap (que suportam troca
durante o uso sem interrupção de funcionamento) ou um mínimo de 02 conexões
de fibre channel, provendo redundância de caminhos (1 para cada drive) em
substituição a exigência de ser hot swap;

2. Possuir LEDs frontais e/ou display indicador do status de funcionamento;

3. Possuir leitor de código de barras integrado, com o objetivo de ler as etiquetas
dos cartuchos;

4. Deverá possuir uma quantidade mínima de 32 (trinta e dois) slots LTO, disponíveis
e prontos para uso (incluindo quaisquer opcionais de ativação que se façam
necessários e não considerando cartuchos dentro dos drives) suportando a
expansão mínima até 270 (duzentos e setenta) slots para cartuchos LTO, através
da aquisição de módulos adicionais ou através do simples licenciamento de slots
presentes no equipamento ofertado;

5. Possuir compartimento para inserção/retirada de pelo menos 05 (cinco) cartuchos
sem realizar inventário (I/O Slot ou Mail Slot);

6. Deve ser capaz de funcionar em modo de acesso Sequencial e Aleatório a
cartuchos.

7. Considerar mídias etiquetadas para acesso Aleatório;

8. Deve suportar o particionamento do equipamento em até 20 (vinte) unidades
lógicas, permitindo assim que cada unidade lógica criada (partição) seja
apresentada e operada como uma unidade independente;

9. O equipamento deverá suportar criptografia dos dados por hardware, através de

Termo de Referência - TIC 35 (0576718)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 32



licenciamento opcional.

 

DRIVES:

10. Possuir a capacidade para utilização de pelo menos 03 (três) drives LTO (Linear
Tape Open) geração Ultrium 6/7/8, ou simplesmente LTO-6/LTO-7/LTO-8,
suportando instalação futura de 21 (vinte e um) drivers adicionais por meio de
módulos adicionais ou através da simples inclusão de unidades adicionais no
gabinete padrão do equipamento ofertado;

11. A biblioteca devera ser fonecida sem drivers instalados;

12. Para efeito de compatibilidade e reaproveitamento, a biblioteca deverá ser
integralmente compatível com os drives LTO-6 da tape library HPE MSL-4048 de
propriedade e atualmente em uso por este Tribunal, ou seja, deve ser capaz de
receber fisicamente o drive e ser possivel sua plena utilização;

13. Possuir taxa de transferência individual de 300 MB/s (trezentos megabytes por
segundo) em cada drive LTO-7 e LTO-8 ofertados. Considerar taxa nominal
máxima nativa (sem compressão);

14. Oferecer interfaces Fibre Channel 8Gbps (oito gigabits por segundo) de forma
nativa para os drives ofertados na Tape Library;

 

FUNCIONALIDADES:

13. O gerenciamento do equipamento ofertado deverá ser através de rede ethernet
utilizando porta RJ45;

14. Oferecer gerenciamento remoto através de interface web, incluindo as principais
funções de operação e monitoração do sistema;

 

FONTES:

15. Deve possuir um mínimo de 02 (duas) fontes com funcionamento redundante;

16. Devem trabalhar com tensão elétrica nominal de 100-240 V (cem a duzentos e
quarenta volts) AC a 60 Hz (sessenta hertz);

 

DIVERSOS:

17. Devem ser fornecidos cabos, terminadores e demais acessórios para viabilizar a
instalação e o funcionamento da Tape Library;

18. O gabinete deve seguir padrão industrial para racks de 19’’ (dezenove polegadas),
incluindo porcas, trilhos, parafusos e demais acessórios necessários para sua
instalação em rack;

 

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE:

23. Deverá possuir garantia do fabricante mínima de 60 (sessenta) meses para
reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no regime 24 x 7, 24
(vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, incluindo feriados e
finais de semana.

24. Deverá possuir Tempo de solução máximo de até 6h (seis) horas a partir da
abertura do chamado técnico para falhas de hardware.

25. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada.

26. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site
na sede da contratante ou no local de instalação do equipamento, devendo ser
considerada como área de abrangência, quaisquer localidades dentro do Estado
de domicilio da mesma;

27. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

28. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de
suporte técnico via Chat, através da Internet;

29. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que
permita gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário.

30. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento,
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e
firmware que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma
proativa.

31. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180(cento e oitenta)
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a
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análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de
patchs de correção ou upgrades de firmware, bios que porventura sejam
necessários de acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de
forma a garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das
matrizes de suporte do fabricante e de acordo com as melhores práticas do
mesmo. Esse procedimento visa, evitar problemas no processo de atendimento
técnico e intervenções não programadas como ainda minimizar possíveis riscos
de falhas, paradas ou inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos.

32. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento,
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta.

33. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação através da apresentação de documentação
expressa do fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica
que será responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de
garantia dos produtos ofertados. Em caso de documentação do fabricante deverá
ser anexada a mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao
procurador os poderes para firmar e declarar as exigências solicitadas.

34. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante.
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de documentação expressa do fabricante
dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável
pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados. Em caso de documentação do fabricante deverá ser anexada junto a
mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os
poderes para firmar e declarar as exigências solicitadas.

 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO:

35. Ativação física da biblioteca através da instalação dos acessórios, acomodação no
rack e integração lógica com o software de backup conforme será indicado pela
CONTRATANTE

36. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas:

1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware,
BIOS e outros dispositivos integrados;

2. Configuração no servidor para ser acessada e administrada pela ferramenta
de gerenciamento de backup Veeam Backup & Replication;

3. Ativação a parametrização básica do sistema de backup Veeam Backup &
Replication  e realização do inventário do pool de mídias fornecidos com o
equipamento;

37. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de 4h
(quatro horas), para explicação do funcionamento das funções básicas de
gerencia e administração da solução;

38. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução
ofertada;

39. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas
durante o hands-on.

 

PRAZO DE ENTREGA:

35. O prazo de entrega é de no máximo 90 (noventa) dias contados a partir do
recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 02 - DRIVE LTO-7

1. Drive padrão LTO-7 Ultrium 15000;

2. Taxa de transferência nativa: 300 MB/s;

3. Taxa de transferência com compressão: 750 MB/s;

4. Interface padrão FC de 8Gb;

5. Deve ter formato de módulo para instalação na Biblioteca de Fitas descrita no Item
01;
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6. Cartuchos:

1. Acompanhar no mínimo 10 (dez) cartuchos de dados LTO-7;

2. Acompanhar no mínimo 01(um) cartucho de limpeza LTO;

3. Cada cartucho ofertado deve possuir etiqueta individual padrão LTO
compatível com a mídia ofertada, de cor branca, com código de barras para
leitura e identificação apropriada;

7. Acompanhar um cabo de fibra OM4 duplex multimodo de 50/125 micrômetros
com conectores LC em ambas as pontas e comprimento mínimo de 15m (quinze
metros);

8. Garantia de 60 (sessenta) meses, nas mesmas condições de atendimento do Item
01 deste lote;

9. Compatibilidade de leitura e gravação padrão Ultrium 6 e 7;

10. O serviço de integração física e lógica do drive na biblioteca de fitas, deverá ser
realizado pelo fabricante;

11. Prazo de Entrega de 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento da nota
de empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 03 - DRIVE LTO-8

1. Drive padrão LTO-8 Ultrium 30750;

2. Taxa de transferência nativa: 300 MB/s;

3. Taxa de transferência com compressão: 750 MB/s;

4. Interface padrão FC de 8Gb;

5. Deve ter formato de módulo para instalação na Biblioteca de Fitas descrita no Item
01;

6. Cartuchos:

1. Acompanhar no mínimo 10 (dez) cartuchos de dados LTO-8;

2. Acompanhar no mínimo 01(um) cartucho de limpeza LTO;

3. Cada cartucho ofertado deve possuir etiqueta individual padrão LTO
compatível com a mídia ofertada, de cor branca, com código de barras para
leitura e identificação apropriada;

7. Acompanhar um cabo de fibra OM4 duplex multimodo de 50/125 micrômetros
com conectores LC em ambas as pontas e comprimento mínimo de 15m (quinze
metros);

8. Garantia de 60 (sessenta) meses, nas mesmas condições de atendimento do Item
01 deste lote;

9. Compatibilidade de leitura e gravação padrão Ultrium 7 e 8;

10. O serviço de integração física e lógica do drive na biblioteca de fitas, deverá ser
realizado pelo fabricante.

11. Prazo de Entrega de 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento da nota
de empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 04 - CONJUNTO DE FITAS LTO-7

1. Kit de cartuchos de dados LTO-7 composto por 20(vinte) unidades de fitas;

2. Cada kit de cartuchos de dados ofertado deve possuir etiqueta individual padrão
LTO-7 para cada fita do mesmo, de cor branca, com código de barras para leitura
e identificação apropriada;

3. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período
mínimo de 12 (doze) meses;

4. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação LTO, onde
serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas mídias e etiquetas
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total
da garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes
acarretados pelas mesmas durante sua utilização;

5. Prazo de Entrega de 30 (trita) dias contados a partir do recebimento da nota de
empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 05 - CONJUNTO DE FITAS LTO-8

1. Kit de cartuchos de dados LTO-8 composto por 20 (vinte) unidades de fitas;

2. Cada kit de cartuchos de dados ofertado deve possuir etiqueta individual padrão
LTO-8 para cada fita do mesmo, de cor branca, com código de barras para leitura
e identificação apropriada;

3. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período
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mínimo de 12 (doze) meses;

4. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação LTO, onde
serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas mídias e etiquetas
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total
da garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes
acarretados pelas mesmas durante sua utilização;

5. Prazo de Entrega de 30 (trita) dias contados a partir do recebimento da nota de
empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 06 - CONJUNTO DE FITAS DE LIMPEZA LTO

1. Kit composto de 2 (dois) cartuchos de limpeza LTO para unidades leitura/gravação
LTO;

2. Cada kit de cartuchos ofertado deve possuir etiqueta individual padrão com
código de barras para leitura e identificação apropriada;

3. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período
mínimo de 12 (doze) meses;

4. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação LTO, onde
serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas mídias e etiquetas
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total
da garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes
acarretados pelas mesmas durante sua utilização;

5. Prazo de Entrega de 30 (trita) dias contados a partir do recebimento da nota de
empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 07 - ETIQUETAS PARA FITAS LTO-7

1. Etiquetas de código de barras compatíveis com a biblioteca de fitas (Item 01);

2. Kit composto por:

1. 100 (cem) etiquetas para fita LTO-7 do tipo RW;

2. 10 (dez) etiquetas para LTO de limpeza;

3. Deve ser compatível com as fitas LTO-7 descrutas no Item 04;

4. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período
mínimo de 12 (doze) meses;

5. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação e fitas LTO,
onde serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas etiquetas
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total
da garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes
acarretados pelas mesmas durante sua utilização;

6. Prazo de Entrega de 30 (trita) dias contados a partir do recebimento da nota de
empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 08 - ETIQUETAS PARA FITAS LTO-8

1. Etiquetas de código de barras compatíveis com a biblioteca de fitas (Item 01);

2. Kit composto por:

1. 100 (cem) etiquetas para fita LTO-7 do tipo RW;

2. 10 (dez) etiquetas para LTO de limpeza;

3. Deve ser compatível com as fitas LTO-7 descrutas no Item 04;

4. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período
mínimo de 12 (doze) meses;

5. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação e fitas LTO,
onde serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas etiquetas
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total
da garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes
acarretados pelas mesmas durante sua utilização;

6. Prazo de Entrega de 30 (trita) dias contados a partir do recebimento da nota de
empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

 
LOTE 02 (BACKUP EM DISCO)
 
ITEM 01 - SOLUÇÃO DE BACKUP EM DISCO - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS:
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1. Solução multiprotocolo de backup para plataforma OPEN com armazenamento em
disco emulando unidades de fita;

2. Capacidade de operação nos seguintes modos simultaneamente:

1. a. VTL – Emulação de Tape Libraries, Drives e Cartuchos de fitas;

b. OST – OpenStorage Technology;

c. NAS – Através de protocolos CIFS e NFS;

3. Tecnologia de desduplicação com as seguintes características:

1. a. Desduplicação em memória e em tempo real (InLine) dos dados recebidos
para gravação em disco, não sendo aceito manipulação dos dados em área
temporária em disco para ingestão de dados não desduplicados;

b. Compressão de dados após a deduplicação para armazenamento em disco;

c. Método de desduplicação baseado em comparação de blocos de dados com
tamanho de bloco variável.

4. Caso a solução ofertada trabalhe somente com desduplicação de blocos acima de
8 KB, deverá ser ofertado um adicional de 20% na volumetria útil requisitada.

5. A solução ofertada deverá possuir desempenho em modo VTL nativo para
gravação de no mínimo 7 TB/h (treze terabytes por hora) e em modo otimizado
desempenho de gravação para no mínimo 18 TB/h (trinta terabytes por hora),
essas métricas deverão ser comprovadas através de documentação publicada
pelo fabricante do produto ofertado;

6. Desempenho de leitura de pelo menos 80% do desempenho de gravação, em
modo VTL nativo para a configuração solicitada.

7. Caso não seja possível atingir esse nível de performance na recuperação, será
necessário um adicional de 20% de capacidade e performance na taxa de
gravação.

8. Capacidade nativa habilitada de replicação dos dados desduplicados com outro
equipamento idêntico, através de rede TCP/IP;

9. Capacidade mínima de armazenamento nativo em disco de 36 TB (trinta e seis
terabytes) úteis para dados, instalados e licenciados, descontadas todas as
perdas com redundâncias (RAID) e ganhos com compactação e/ou desduplicação;

10. Deverá suportar expansão mínima da capacidade de armazenamento até 100TB
(cem terabytes) úteis para dados, através de instalação de módulos e
licenciamento adicionais, devendo ser descontadas todas as perdas com
redundâncias (RAID) e ganhos com compactação e/ou desduplicação;

11. Deverá ser fornecido com as funcionalidades de replicação remota e criptografia
de dados, nativamente habilitado para a capacidade máxima de expansão
suportada pelo equipamento, possibilitando assim a cópia e armazenamento dos
dados de forma segura e criptografada entre dois ou mais equipamentos do
mesmo fabricante;

12. Deverá conter discos com interfaces SATA (Serial ATA) ou NL-SAS (Near Line SAS)
com rotação mínima de 7.2K RPM (sete mil de duzentas rotações por minuto),
configurados obrigatoriamente em RAID 6;

13. Para fins de dimensionamento de capacidade de armazenamento em disco,
considerar 1(um) Gigabyte igual a 1.000.000.000 (um bilhão) de Bytes e 1 (um)
Terabyte igual a 1.000 (mil) Gigabytes.

14. Deverá possuir no mínimo as seguintes interfaces:

1. a. Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) interfaces externas de conexão Fibre
Channel para conexão SAN aos servidores, com velocidade de 16 Gb/s
(dezesseis gigabits por segundo) podendo operar a 8 Gb/s (oito gigabits por
segundo);

b. Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) interfaces óticas LAN de 10 Gigabit
Ethernet Short Range com conectores LC para tráfego de dados;

c. Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) interfaces LAN de 1 Gigabit Ethernet
com conectores Base-T;

d. Deverão ser fornecidos 08 (oito) cordões óticos contendo 1 (um) par de
fibras multimodo cada, com terminações LC/LC e comprimento mínimo de 05
(cinco) metros para conexão das portas Fibre Channel e 10GbE LC/SR;

15. Deverá possuir ventiladores e fontes de alimentação redundantes;

16. Deverá prover através de console WEB acesso aos seguintes dados:

1. Desempenho em tempo real dos jobs de backup;

2. Utilização da capacidade física e lógica (antes e após deduplicação e
compressão);

3. Taxa de desduplicação;

17. Deverá possuir capacidade para a detecção de falhas abrangendo auto-
monitoração, geração de logs, envio de e-mails e geração de traps SNMP;

18. Total compatibilidade do sistema e integração com software de proteção de
dados, Veeam Backup Software na versão Enterprise Plus, existente e
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implementado no ambiente de produção do TRE-AL;

19. O equipamento ofertado deverá ser totalmente compatível com a solução HPE
StoreOnce 5100 existente no TRE-AL, devendo suportar replicação remota  a
criptografia dos dados de forma nativa entre os mesmos, sem utilização artifícios
externos a solução. Medida que visa garantir o investimento legado;

20. Total compatibilidade com os sistemas operacionais Microsoft Windows 2016
Server, Microsoft Windows 2012 Server R2, Red Hat Enterprise Linux 6, VMWare
Virtualization Software;

21. O equipamento deve ser novo, sem uso, estar em produção, e deverá ser o
modelo mais recente que atenda esta especificação;

22. O suporte e manutenção do equipamento durante todo período de garantia
deverá ser prestado diretamente pelo fabricante do equipamento, devendo o
mesmo realizar o suporte de forma colaborativa, ou seja, interagir diretamente
com o fabricante da solução de software utilizada pela CONTRATANTE. Assim fica
determinado que obrigatoriamente deverá existir um ponto único de contato para
as tratativas de possíveis falhas no hardware ou software. Essa exigência deverá
ser comprovada através de documentação oficial do fabricante do nível de serviço
exigido ou em caso de inexistência da mesma, através de declaração do
fabricante direcionada ao processo comprovando assim o compromisso do nível
de serviço.

23. A solução ofertada deve contemplar o hardware e o(s) software(s) acima
descritos, sua instalação física e lógica, sua ativação, configuração e testes para
garantir o pleno funcionamento de toda solução;

24. Fornecer, junto com a proposta, comprovação de que o fabricante do(s)
equipamento(s) ofertado(s), mesmo que fornecido(s) em regime de OEM, é
participante do SNIA* na qualidade de voting member. * SNIA = Storage
Networking Industry Association
(https://www.snia.org/member_com/member_alpha): entidade sem fins lucrativos
com mais de 400 membros, entre fornecedores e consumidores, cuja finalidade é
orientar a evolução de padrões e tecnologias para armazenamento de dados
(storage);

 

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE:

28. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite,
no regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana,
incluindo feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de
versões, releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais,
ferramentas de gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos.

29. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo
de até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de
hardware.

30. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada.

31. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site
na sede da contratante considerando-o Estado de domicilio da mesma;

32. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

33.  A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento
de suporte técnico via Chat, através da Internet;

34. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que
permita gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário.

35. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento,
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e
firmware que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma
proativa.

36. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180(cento e oitenta)
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de
patchs de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam
necessários de acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de
forma a garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das
matrizes de suporte do fabricante e de acordo com as melhores práticas do
mesmo. Esse procedimento visa, evitar problemas no processo de atendimento
técnico e intervenções não programadas como ainda minimizar possíveis riscos
de falhas, paradas ou inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos.

37. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento,
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta.
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38. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos
produtos ofertados.

39. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante.
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO:

40. O serviço de integração física e lógica no rack indicado pela contratante, deverá
ser realizado pelo fabricante.

41. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas:

1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware,
BIOS e outros dispositivos integrados;

2. Configuração do sistema para ser acessado e administrado pela ferramenta
de gerenciamento;

3. Ativação e parametrização do sistema conforme exigido nativamente
embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de
segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis;

42. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de 8h
(oito horas), para explicação do funcionamento das funções de gerencia e
administração da solução;

43. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução,
validando que os módulos da solução estão monitorados e com o nível de serviço
solicitado;

44. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas
durante o hands-on.

PRAZO DE ENTREGA:

35. O prazo de entrega é de no máximo 90 (noventa) dias contados a partir do
recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 02 - MÓDULO DE EXPENSÃO DA SOLUÇÃO DE BACKUP EM
DISCO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS GERAIS:

1. Modulo adicional para expansão da Solução de Armazenamento para Backup em
Disco, ITEM 1 desse termo de referência, devendo ser obrigatoriamente do
mesmo fabricante e homologado e certificado pelo mesmo para integração na
solução;

2. Deverá possuir capacidade mínima de armazenamento nativo em disco de 36 TB
(trinta e seis terabytes) úteis para dados, instalados e licenciados, descontadas
todas as perdas com redundâncias (RAID) e ganhos com compactação e/ou
desduplicação;

3. Deverá conter discos com interfaces SATA (Serial ATA) ou NL-SAS (Near Line SAS)
com rotação mínima de 7.2K RPM (sete mil de duzentas rotações por minuto),
configurados obrigatoriamente em RAID 6;

4. Deverá acompanhar todos os cabos, acessórios e licenciamento, necessários
para integração como o modulo central garantindo assim o perfeito
funcionamento da solução.

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE:

5. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite,
no regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana,
incluindo feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de
versões, releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais,
ferramentas de gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos;

6. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo
de até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de
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de até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de
hardware;

7. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada;

8. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site
na sede da contratante considerando o Estado de domicilio da mesma;

9. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de
suporte técnico via Chat, através da Internet;

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que
permita gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário.

12. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento,
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e
firmware que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma
proativa.

13. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180 (cento e oitenta)
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de
patchs de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam
necessários de acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de
forma a garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das
matrizes de suporte do fabricante e de acordo com as melhores práticas do
mesmo. Esse procedimento visa, evitar problemas no processo de atendimento
técnico e intervenções não programadas como ainda minimizar possíveis riscos
de falhas, paradas ou inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos.

14. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento,
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta.

15. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos
produtos ofertados.

16. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante.
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados.

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO:

17. O serviço de integração física e lógica do modulo de expansão, deverá ser
realizado pelo fabricante no mesmo rack do modulo principal da Solução de
Armazenamento para Backup em Disco.

18. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas:

1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware,
BIOS e outros dispositivos integrados;

2. Configuração do licenciamento para ativação da capacidade adicional,
possibilitando acessar e administrar a capacidade todo volume do sistema
pela ferramenta de gerenciamento;

3. Ativação e parametrização do sistema conforme exigido nativamente
embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de
segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis;

4. Integração da Solução de Armazenamento para Backup em Disco com a
ferramenta de backup Veeam Backup & Replication;

19. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução,
validando que os módulos da solução estão monitorados e com o nível de serviço
solicitado;

20. Entrega da documentação de implantação contendo todas alterações das
informações e parametrizações realizadas na configuração da solução e da
expansão.

Termo de Referência - TIC 35 (0576718)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 40



PRAZO DE ENTREGA:

21. O prazo de entrega é de no máximo 90 (noventa) dias contados a partir do
recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 03 – MÓDULO DE EXPANSÃO DA SOLUÇÃO DE BACKUP EM DISCO TIPO
2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

1. Modulo adicional para expansão da Solução de Armazenamento para Backup em
Disco HPE StoreOnce 5100, devendo ser obrigatoriamente do mesmo fabricante e
homologado e certificado pelo mesmo para integração na solução, existente no
TRE-AL.

2. Deverá possuir capacidade mínima de armazenamento nativo em disco de 36 TB
(trinta e seis terabytes) úteis para dados, instalados e licenciados, descontadas
todas as perdas com redundâncias (RAID) e ganhos com compactação e/ou
desduplicação;

3. Deverá conter discos com interfaces SATA (Serial ATA) ou NL-SAS (Near Line SAS)
com rotação mínima de 7.2K RPM (sete mil de duzentas rotações por minuto),
configurados obrigatoriamente em RAID 6;

4. Deverá acompanhar todos os cabos, acessórios e licenciamento, necessários
para integração como o modulo central garantindo assim o perfeito
funcionamento da solução.

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE:

5. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite,
no regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana,
incluindo feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de
versões, releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais,
ferramentas de gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos.

6. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo
de até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de
hardware.

7. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada.

8. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site
na sede da contratante considerando o Estado de domicilio da mesma;

9. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de
suporte técnico via Chat, através da Internet;

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que
permita gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário.

12. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento,
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e
firmware que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma
proativa.

13. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180(cento e oitenta)
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de
patchs de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam
necessários de acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de
forma a garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das
matrizes de suporte do fabricante e de acordo com as melhores práticas do
mesmo. Esse procedimento visa, evitar problemas no processo de atendimento
técnico e intervenções não programadas como ainda minimizar possíveis riscos
de falhas, paradas ou inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos.

14. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento,
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta.

15. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos
produtos ofertados.
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16. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante.
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados.

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO:

17. O serviço de integração física e lógica do modulo de expansão, deverá ser
realizado pelo fabricante no mesmo rack do modulo principal da Solução de
Armazenamento para Backup em Disco;

18. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas:

1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware,
BIOS e outros dispositivos integrados;

2. Configuração do licenciamento para ativação da capacidade adicional,
possibilitando acessar e administrar a capacidade todo volume do sistema
pela ferramenta de gerenciamento;

3. Ativação e parametrização do sistema conforme exigido nativamente
embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de
segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis;

4. Integração da Solução de Armazenamento para Backup em Disco com a
ferramenta de backup Veeam Backup & Replication;

19. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução,
validando que os módulos da solução estão monitorados e com o nível de serviço
solicitado;

20. Entrega da documentação de implantação contendo todas alterações das
informações e parametrizações realizadas na configuração da solução e da
expansão.

PRAZO DE ENTREGA:

21. O prazo de entrega é de no máximo 90 (noventa) dias contados a partir do
recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 04 – SOFTWARES DE REPLICAÇÃO DE DADOS - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

1. Deverá habilitar a replicação remota no HPE StoreOnce 5100 com a solução de
backup em disco (Item 01), inclusive com a funcionalidade de criptografia de
dados, nativa da solução não sendo aceitas a criptografia por solução externa ao
produto;

2. Deverá possuir suporte do fabricante com garantia de evolução para novas
versões, correções e atualizações de segurança e funcionamento pelo período
mínimo de 60 (sessenta) meses;

3. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de software e
serviços que compõem a solução ofertada. A omissão dessas informações
acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve estar em
linha de produção, na data de entrega da proposta;

4. Prazo de Entrega de 30 (trita) dias contados a partir do recebimento da nota de
empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 05 – SERVIDOR DE GERENCIAMENTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

1. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta;

2. Gabinete tipo rack padrão 19 polegadas com altura de 1U com trilhos e quaisquer
outros componentes necessários para instalação em rack ofertados como padrão
do produto;

3. O servidor deve possuir fontes redundantes hot-plug ou hot-swap;

4. O servidor deve possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap;

5. Possuir painel frontal de proteção do servidor com chave, para evitar acesso físico
indevido aos discos e interface USB frontal do equipamento.

 

PROCESSADOR:

6. O servidor deve possuir capacidade de processamento mínimo de 40 (quarenta)
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threads simultâneos ou superior. Somente serão aceitos processadores baseados
nas arquiteturas mínimas Intel Skylake ou AMD EPYC, gerações anteriores não
serão aceitas;

7. O servidor deve possuir chipset desenvolvido para arquitetura de servidores,
sendo ele do fabricante do processador.

8. Deve implementar mecanismos de redução de consumo de energia.

 

DESEMPENHO:

9. O servidor ofertado deverá ter obrigatoriamente índice SPECrate2017_int_base,
auditado de no mínimo 92 (noventa e dois) pontos ou superior, considerando a
capacidade mínima solicitada de processamento de 40 (quarenta) threads
simultâneos;

10. O índice SPECrate2017_int_base utilizado como referência será validado junto ao
site www.spec.org;

11. O índice apresentado deverá ser baseado em SPEC auditado para o mesmo
modelo de servidor (marca e modelo);

12. Não serão aceitas estimativas para modelos de servidores não auditados.

 

MEMÓRIA:

13. Deverão ser fornecidos no mínimo 128GB de memória RAM do tipo RDIMM por
servidor;

14. Cada módulo de memória com tamanho mínimo de 32GB;

15. Deverá suportar expansibilidade de, no mínimo, 1500GB com módulos do tipo
LRDIMM ou RDIMM;

16. Deverá possuir no mínimo 24 slots do tipo DIMM;

17. O chipset deve suportar memória RAM do tipo DDR4 com frequência de, no
mínimo, 2400MHz;

18. O servidor ofertado oferece suporte ao recurso de Advanced ECC ou similar;

19. Suportar a função online spare memory ou memory mirroring.

 

BIOS/UEFI:

20. O UEFI deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e
eletricamente reprogramável;

21. Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do servidor sempre
que o servidor for inicializado;

22. A inicialização do servidor deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário,
via CDROM e/ou disco rígido, bem como pela placa de rede através do recurso
WOL (Wake on LAN);

23. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para
inicializar o servidor e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS.

 

SLOTS DE EXPANSÃO:

24. O servidor ofertado deverá possuir pelo menos 02 (dois) slots PCI-Express 3.0;

 

PORTAS DE COMUNICAÇÃO:

25. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal deverão ser
identificados pelos nomes ou símbolos;

26. 01 (uma) porta Serial;

27. 01 (uma) porta de vídeo padrão DB15;

28. 05 portas USB 3.0, sendo pelo menos duas portas na parte traseira dedicadas
para teclado e mouse.

 

INTERFACE DE REDE 1GbE:

29. 04 (quatro) interfaces de rede Gigabit Ethernet, com suporte aos protocolos ,
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az,
IEEE 802.1q e IEEE 802.1as;

30. Tais interfaces de rede podem ser ofertadas integradas a placa mãe;

31. As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming);

32. Deve possuir o recurso Wake on Lan;

33. Deve possuir o recurso PXE;
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34. Deve possuir suporte à VLAN;

35. Deve possuir suporte à Link Aggregation;

36. Deve possuir suporte à Jumbo Frames;

37. Deve possuir suporte à VMware NetQueue e Microsoft VMQ;

38. Suportar tecnologia TOE ou TSO;

39. Suportar operar em 10/100/1000T.

 

INTERFACE DE REDE 10GbE:

40. 02 (duas) interfaces de rede 10-Gigabit Ethernet, com suporte aos protocolos,
IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3p, IEEE 802.3ap,
IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.3ak, IEEE 802.1qaz, IEEE 802.1au, IEEE
802.1q e IEEE 802.1Qbb;

41. Tais interfaces de rede podem ser ofertadas integradas a placa mãe;

42. As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming);

43. Deve possuir o recurso Wake on Lan;

44. Deve possuir o recurso PXE;

45. Deve possuir suporte à VLAN;

46. Deve possuir suporte à Link Aggregation;

47. Deve possuir suporte à Jumbo Frames;

48. Deve possuir suporte à Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV);

49. Deve possuir conectores/transceivers SFP+ 10Gbase-SR com conectores do tipo
LC.;

50. Suportar tecnologia TOE ou TSO;

51. Dever acompanhar 01 (um) cabo de fibra ótica de 5 (cinco) metros para cada
interface.

 

INTERFACE DE REDE FIBRE CHANNEL:

52. 02 (duas) interfaces de rede Fibre Channel Dual Port de 16Gbps, acompanhando
os respectivos cabos de fibra ótica de 5 (cinco) metros para cada interface.

 

CONTROLADORA DE VÍDEO:

53. A controladora ofertada deve ser parte nativa do servidor. Desta forma, não é
necessário que a mesma ocupe um slot do servidor;

54. Resolução gráfica mínima de 1280 x 1024.

 

CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO (RAID):

55. No mínimo 01 (uma) controladora para controle dos discos rígidos;

56. Onboard e/ou offboard de acordo com o padrão de slots solicitado;

57. Deverá possuir canais suficientes para o controle dos discos rígidos;

58. Padrão SAS ou superior;

59. Memória cache implementada na controladora com no mínimo 2GB do tipo Flash;

60. Taxa de transferência de dados de no mínimo 12Gb/s;

61. Deverá possibilitar a implementação dos níveis de RAID 0, 0 + 1 ou 1+0, 1 e 5;

62. As funcionalidades de array devem ser implementáveis e configuráveis por
hardware através de utilitário específico.

 

DISCO RÍGIDO:

63. Mínimo de 08 baias hot-plug ou hot-swap disponíveis para discos SAS/SATA ou
superior;

64. No mínimo 02 discos rígidos por servidor;

65. Capacidade mínima de armazenamento por disco SAS de 300GB Tipo hot-
pluggable de 2.5” (polegadas);

66. Taxa de transferência de dados de 12Gb/s.

 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO:
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67. O servidor deve possuir capacidade instalada mínima de 02 duas) fontes de
alimentação operando em modo redundante e sendo hot-plug ou hot-swap, para
substituição automática da fonte de alimentação principal em caso de falha,
mantendo assim o seu funcionamento;

68. Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 240VAC à 60Hz;

69. Cabos de alimentação com plugue padrão IEC para ambientes de 220V para cada
fonte de alimentação fornecida.

 

SISTEMA DE VENTILAÇÃO:

70. Deverá possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap, necessários para
a refrigeração do sistema interno do servidor na sua configuração máxima
suportada.

 

SISTEMA OPERACIONAL:

71. Deverá ser fornecido de fábrica devidamente instalado e licenciado com sistema
operacional Microsoft Windows 2016 Server ou superior na versão mínima
Standard.

 

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE:

72. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite,
no regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana,
incluindo feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de
versões, releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais,
ferramentas de gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos;

73. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo
de até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de
hardware;

74. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada;

75. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site
na sede da contratante considerando-o Estado de domicilio da mesma;

76. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

77. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de
suporte técnico via Chat, através da Internet;

78. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que
permita gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário;

79. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento,
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e
firmware que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma
proativa;

80. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180 (cento e oitenta)
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de
patchs de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam
necessários de acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de
forma a garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das
matrizes de suporte do fabricante e de acordo com as melhores práticas do
mesmo. Esse procedimento visa, evitar problemas no processo de atendimento
técnico e intervenções não programadas como ainda minimizar possíveis riscos
de falhas, paradas ou inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos.

81. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento,
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta.

82. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos
produtos ofertados.

83. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que
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caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante.
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados.

 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO:

84. O serviço de integração deverá ser realizado pelo fabricante os serviços de
integração física e lógica no rack indicado pela contratante.

85. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas:

86. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware,
BIOS e outros dispositivos integrados;

87. Configuração do servidor para ser acessado e administrado pela ferramenta de
gerenciamento;

88. Ativação a parametrização básica de sistema operacional conforme exigido
nativamente embarcado e previamente instalado com atualização de todos os
paths de segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis;

89. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de 8h
24(oito horas), para explicação do funcionamento das funções básicas de
gerencia e administração da solução;

90. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução
ofertada;

91. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas
durante o hands-on.

 

LOTE 03 (SOFTWARE DE BACKUP)

ITEM 01 - LICENÇA DO VEEAM BACKUP & REPLICATION - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

1. Licença perétua do Veeam Backup e Replicação Enterprise Plus para Ambiente
WMWare, contemplando 01 (um) processador físico;

2. Deverá possuir garantia e suporte do fabricante mínima de 36 (trinta e
seis) meses, contemplando as atualizações do software (correções, “patches”,
“updates” ou novas “releases”), quando disponíveis, mão de obra para suporte e
atendimento remoto;

3. Regime de atendimento e suporte na modalidade 8 x 5, 8 (oito) horas por dia e
5(cinco) dias por semana, sem qualquer custo adicional com tempo de resposta
máximo em até 4h (quatro) horas a partir da abertura do chamado técnico;

4.  Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de software e
serviços que compõem a solução ofertada. A omissão dessas informações
acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve estar em
linha de produção, na data de entrega da proposta.

 

ITEM 02 - AGENTES DO VEEAM BACKUP & REPLICATION PARA
WINDOWS/LINUX - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Licenças de uso do Agente Veeam Backup para ambiente Microsoft Windows e
Linux, contemplando 10 (dez) servidores físicos.

2. Os agentes devem ter integração com a solução Veeam Backup & Replication em
uso pelo TRE-AL;

3. A subscrição deverá garantir direito de uso e suporte do fabricante para no
mínimo 36 (trinta e seis) meses, contemplando as atualizações do software
(correções, “patches”, “updates” ou novas “releases”), quando disponíveis, mão
de obra para suporte e atendimento remoto.

4. Regime de atendimento e suporte na modalidade 8 x 5, 8 (oito) horas por dia e
5(cinco) dias por semana, sem qualquer custo adicional com tempo de resposta
máximo em até 4h (quatro) horas a partir da abertura do chamado técnico.

5. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de software e
serviços que compõem a solução ofertada. A omissão dessas informações
acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve estar em
linha de produção, na data de entrega da proposta.

 

ITEM 03 – SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, TUNNING E INTEGRAÇÃO COM CLOUD
BACKUP, REPLICA E DISASTER RECOVERY - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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CARACTERÍSTICAS GERAIS:

1. Serviços especializados de suporte remoto e presencial ajustes na solução de
backup para ambiente virtualizado, a serem executados na modalidade de ticket
máximo por tarefa individual ou grupo.

2.  A proponente deverá comprovar que possui em seu quadro funcional no mínimo
dois profissionais técnicos capacitados e certificados na solução ofertada de
forma a prover os serviços e tarefas listadas nesse termo de referência para
implantação, suporte operacional, manutenção e otimização.

3. Deverá apresentar mínimo um atestado de capacidade emitido por instituição
pública ou privada de fornecimento, instalação, configuração, treinamento e
suporte da solução ofertada para as funcionalidades requeridas de Backup e
Replicação de Sites.

4. A capacitação desses profissionais, deverá ser de nível técnico na solução
ofertada, não sendo aceitas capacitações de venda de produtos.

5. As tarefas deverão ser classificadas por modalidades e níveis de complexidade:
baixa (NIVEL 1), média (NIVEL 2) e alta (NIVEL 3).

6. Os serviços considerados de complexidade baixa (NIVEL 1), correspondem as
seguintes tarefas a serem executas para cada plataforma.

7. TAREFAS DE NÍVEL 1:

1. Análise de 1 (uma) instancia de servidor de backup para diagnóstico de
problemas de performance, network ou comunicação com os outros
componentes conforme métricas e melhores práticas definidas pelo
fabricante da solução (8 tickets)

2. Análise de um servidor proxy para diagnóstico de problemas de
performance, network ou comunicação com os outros componentes
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução
(8 tickets)

3. Análise de 1 (uma) instancia de servidor repositório para diagnóstico de
problemas de performance, network ou comunicação com os outros
componentes conforme métricas e melhores práticas definidas pelo
fabricante da solução (8 tickets)

4. Análise de 1 (um) JOB de backup ou replicação para diagnostico de
configuração identificando possíveis problemas ou otimizações necessárias
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução
(3 tickets)

5. Análise de 1 (uma) instancia de tape server diagnóstico de problemas de
performance, network, comunicação SAN ou com os outros componentes
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução
(8 tickets)

6. Análise de infraestrutura de backup e levantamento de maquinas que serão
protegidas para definição de requisitos necessários para backup na nuvem
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução
(20 tickets)

7. Análise de infraestrutura de testes e automação da solução de backup e
replicação para diagnóstico de problemas de configuração e performance
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução
(12 tickets)

8. TAREFAS DE NÍVEL 2:

1. Criação de 1 (uma) VM que será utilizada para instalação da infraestrutura
necessária no deploy de novas instancias para correções de performance
e/ou escalabilidade, estando esse em conformidade com as recomendações
e boas práticas do fabricante para os serviços de Backup, Replicação e
Acelerador de WAN. Esse procedimento contemplará o quantitativo de ticket
para cada máquina virtual. (1 ticket)

2. Instalação e atualização dos sistemas operacionais suportados e
homologados nas maquinas virtuais, somente nas versões de 64bit
conforme descrito na solução: Microsoft Windows Server 2016, Microsoft
Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft
Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2008 SP2,
Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8.x, Microsoft Windows 7 SP1.
Esse procedimento contemplará o quantitativo de ticket para cada máquina
virtual. (10 tickets)

3. Instalação, configuração e parametrização de 1(uma) instancia de proxy,
repositório, tape server ou acelerador WAN para correção de problemas de
performance e/ou escalabilidade estando em conformidade com as políticas,
melhores práticas e recomendações do fabricante. (30 tickets)

4. Realizar procedimentos de atualização da solução de backup para correção
de bug ou novas versões quando necessário. (10 tickets)

5. Adicionar 1(um) vCenter, Servidores Linux ou Windows ao console de
gerenciamento e demais servidores envolvidos na solução de backup e
replicação. (2 tickets)

6. Configuração ou reconfiguração de 1(um) novo repositório. (1 ticket)

7. Configuração ou reconfiguração de 1(um) novo Scale-Out. (1 ticket)
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8. Reconfiguração de 1(um) JOB de backup conforme planejamento. (4 tickets)

9. Reconfiguração de 1(um) JOB de réplica conforme planejamento. (6 tickets)

10. Reconfiguração de 1(um) JOB para ambiente de verificação e testes da
consistência do backup independente do ambiente de produção conforme
planejamento. (8 tickets)

11. Reconfiguração de 1(um) JOB para ambiente de verificação e testes da
consistência da replicação independente do ambiente de produção conforme
planejamento. (2 tickets)

12. Configuração de 1(uma) instancia de cloud provider e/ou repositório externo
para backup na nuvem conforme políticas e melhores práticas do fabricante

13. Configuração de 1 (um) JOB de cópia de backup para a nuvem conforme
políticas e melhores práticas do fabricante (4 tickets)

14. Configuração de 1 (um) JOB de replicação para nuvem conforme políticas e
melhores práticas do fabricante (6 tickets)

9. TAREFAS DE NÍVEL 3:

1. Realizar análise de 1(um) JOB inicial de backup ou de replicação para nuvem
coletando os dados gerados pelos mesmos garantindo a cópia inicial do
ambiente protegido ou a sincronização inicial do ambiente replicado. (10
tickets)

2. Realizar o planejamento de DR em nuvem definindo tarefas e procedimentos
que deverão ser realizados conforme políticas e melhores práticas do
fabricante, este procedimento será bilhetado por JOB (16 tickets)

3. Teste de backup, replicação e restauração em 01 (uma) máquina virtual. (6
tickets)

4. Planejamento e DR total ou parcial do ambiente de produção em ambiente
protegido (VIRTUAL LAB) de forma a testar o DR definido, conforme políticas
e melhores práticas do fabricante, este procedimento é bilhetado por VM (6
tickets)

5. Planejamento e DR total ou parcial do ambiente de produção para o DR, local
ou na nuvem conforme políticas e melhores práticas do fabricante, este
procedimento é bilhetado por VM (10 tickets)

6. Readequação da equipe do licitante na solução e apresentação das
modificações realizadas na infraestrutura, na modalidade Hands-On com
apresentação do ambiente e documentação do mesmo. (30 tickets)

7. Todos os serviços previstos poderão ser solicitados pela CONTRATANTE para
execução em períodos de horário diurno ou noturno.

10. A cada solicitação de intervenção ou projeto requisitado pela CONTRATANTE,
deverá ser apresentado pela CONTRATADA o planejamento para a execução dos
serviços com detalhamento das tarefas a serem realizadas e os resultados a
serem alcançados de acordo com o que for requisitado. A CONTRATANTE avaliará
o planejamento e determinará se o detalhamento e o resultado indicado estão de
acordo com o solicitado. Após aprovado o planejamento de uma intervenção ou
projeto, sua execução será realizada de acordo com as tarefas propostas no
escopo. Caso seja apresentada ou solicitada qualquer nova variável ou alteração
formal no objeto ou resultado inicialmente solicitado, a CONTRATADA deverá
apresentar adequação do escopo previsto no planejamento previamente aprovado
por plataforma e nível de execução para nova aprovação.

11. A cada trimestre a CONTRATANTE poderá realizar contratações por plataforma,
para cada nível de complexidade previsto nesse documento, e estes serviços
terão uma garantia de 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do termo
de aceite pelos serviços prestados pela CONTRATADA.

12. Estão vedadas contratações simultâneas para um mesmo tipo de intervenção ou
projeto que porventura caracterize qualquer tipo de aditamento ou intervenção
complementar de uma tarefa anteriormente contratada e executada, durante o
período em que a garantia, de 90 (noventa) dias, estiver vigorando.

13. Os serviços previstos nesse documento e em sua totalidade compõem o catálogo
de serviços que foi preliminarmente criado de acordo com as demandas
conhecidas. Contudo não restringe a criação de novos itens de acordo com
necessidades futuras que possam advir de surgimento de alguma nova
característica ou funcionalidade não prevista nas versões atuais dos softwares ou
plataformas existentes no momento de criação desse catalogo. Caso ocorra esse
fato, fica determinado que a CONTRATANTE, de acordo com a necessidade e
durante a na vigência do contrato poderá elencar novos serviços, tarifando os
respectivos sobre a mesma modalidade de Tickets por nível de complexidade de
execução e submeter os respectivos à apreciação e aceite da CONTRATADA,

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
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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 ou Relatório de Análise Técnica com assertiva
quanto ao 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

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:
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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 60 (sessenta) 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

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:
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Lote Item 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, 05 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Técnico Judiciário, em 13/08/2019, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 13/08/2019, às 16:42, 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
0576718 e o código CRC 03E06815.

0004514-28.2019.6.02.8000 0576718v137
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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 agosto de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

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

 
Ressalto, 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 DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 13/08/2019, às 16:45,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0580144 e o código CRC 64FED985.

0004514-28.2019.6.02.8000 0580144v1
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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 agosto de 2019.
À COMAP.
Senhora Coordenadora,
Após a Secretaria de Tecnologia e Informação

manifestar aquiescência com os estudos preliminares e com o
termo de referência lavrados naquela unidade (v.
docs. 0564745 e 0580144), a Secretaria de Administração,
apoiada no art. 7º da Resolução TRE/AL Nº 15.787/2017,
ressalvados os aspectos técnicos do pedido, aprova o Termo
de Referência - TIC 35 (0576718) para desencadeamento dos
efeitos jurídicos necessários para instrução processual.

Assim sendo, remeto estes autos eletrôncios a essa
coordenadoria, para fins do disposto no art. 8º da citada
resolução, observadas as atribuições de cada seção
administrativa.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/08/2019, às 11:42, 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
0581871 e o código CRC 832C74EB.

0004514-28.2019.6.02.8000 0581871v1
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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 agosto de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GSAD 0581871, 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 16/08/2019, às 12:42, 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
0582148 e o código CRC E8784ED6.

0004514-28.2019.6.02.8000 0582148v1
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114601.222018 .8540 .4864 .1664479440

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Fundação IBGE - Administração Central - RJ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00022/2018 (SRP) 

Às 09:01 horas do dia 15 de agosto de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria DE 502/18 de 19/07/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 00060000037201802,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00022/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
equipamento de informática para Expansão do StoreOnce 5500 (VLT), para backup de dados das pesquisas contínuas do IBGE,
com garantia até 29/12/2021.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando
as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances
ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: SERVIDOR ARQUIVO
Descrição Complementar: SERVIDOR ARQUIVO, NOME SERVIDOR ARQUIVO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: UMA
Valor estimado: R$ 363.971,8500 Situação: Cancelado na aceitação

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: SERVIDOR ARQUIVO
Descrição Complementar: SERVIDOR ARQUIVO, NOME SERVIDOR ARQUIVO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: UMA
Valor estimado: R$ 249.839,9100 Situação: Cancelado na aceitação

Relação de Grupos
GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 8.951.084,7000 Situação: Cancelado na aceitação
Itens do grupo:

 1 - SERVIDOR ARQUIVO

 2 - SERVIDOR ARQUIVO

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - SERVIDOR ARQUIVO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
07.234.508/0001-01 MPE COMERCIO

DE
EQUIPAMENTOS
PARA
INFORMATICA E
SOLUCOE

Não Não 4 R$ 363.971,0000 R$ 1.455.884,0000 14/08/2018
11:01:27

Marca: HPE 
Fabricante: HEWLETT PACKARD ENTERPRISE - HPE 
Modelo / Versão: HPE StoreOnce 5500 60TB Drwr/Cap Upg Kit 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo de armazenamento para StoreOnce 5500 - P/N BB993A Cada
módulo de armazenamento (BB933A ou equivalente) com 15 discos de 4TB (11 equivalentes a um Kit de Aumento de
Capacidade, mais 4 de hot-spare); Com alimentação redundante e módulos de ventilação; Com kit de hardware para
montagem em rack; com todos os cabos e documentações necessárias para instalação do equipamento. Com
licenciamento para Replicação, serviços de instalação, suporte e garantia conforme edital
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 363.971,0000 07.234.508/0001-01 15/08/2018 09:01:00:667
R$ 360.000,0000 07.234.508/0001-01 15/08/2018 09:12:24:070
R$ 338.800,0000 07.234.508/0001-01 15/08/2018 09:27:24:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 15/08/2018 09:06:02 Item aberto.
Iminência de Encerramento 15/08/2018 09:10:38 Batida iminente. Data/hora iminência: 15/08/2018 09:25:38.
Encerrado 15/08/2018 09:44:08 Item encerrado
Cancelado na aceitação 22/08/2018 14:04:46 Item cancelado na aceitação. Motivo: Pelo motivo registrado no chat.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - SERVIDOR ARQUIVO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
07.234.508/0001-01 MPE COMERCIO

DE
EQUIPAMENTOS
PARA
INFORMATICA E
SOLUCOE

Não Não 30 R$ 249.839,0000 R$ 7.495.170,0000 14/08/2018
11:01:27

Marca: HPE 
Fabricante: HEWLETT PACKARD ENTERPRISE - HPE 
Modelo / Versão: HPE StoreOnce 5500 44TB Cap Upg Kit 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kits de Aumento de Capacidade para StoreOnce 5500 Compatíveis com o
módulo de armazenamento HP BB993A; Com um conjunto de discos 11 discos de 4TB; Com todos os cabos ou recursos
necessários para a montagem no módulo e armazenamento HP BB993A;Com licenciamento para Replicação, serviços
de instalação, suporte e garantia conforme edital

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 249.839,0000 07.234.508/0001-01 15/08/2018 09:01:00:667
R$ 240.000,0000 07.234.508/0001-01 15/08/2018 09:12:33:383
R$ 225.680,0000 07.234.508/0001-01 15/08/2018 09:27:42:650

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 15/08/2018 09:06:02 Item aberto.
Iminência de Encerramento 15/08/2018 09:10:38 Batida iminente. Data/hora iminência: 15/08/2018 09:25:38.
Encerrado 15/08/2018 09:44:08 Item encerrado
Cancelado na aceitação 22/08/2018 14:04:46 Item cancelado na aceitação. Motivo: Pelo motivo registrado no chat.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
07.234.508/0001-01 MPE COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS PARA
INFORMATICA E SOLUCOE

Não Não - R$ 8.951.054,0000 14/08/2018
11:01:27

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

15/08/2018
09:46:59

Convocado para envio de anexo o fornecedor MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA
E SOLUCOE, CNPJ/CPF: 07.234.508/0001-01.

Encerramento
do prazo de

15/08/2018
10:02:16

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
INFORMATICA E SOLUCOE, CNPJ/CPF: 07.234.508/0001-01.
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Convocação -
Anexo

Registro
Intenção de
Recurso

22/08/2018
14:38:44

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
INFORMATICA E SOLUCOE CNPJ/CPF: 07234508000101. Motivo: Sr. Pregoeiro, coloco aqui o
comentário/esclarecimento, pois como não foi passado um valor target e estamos com o valor bem
abaixo do estimado, informado em edital,

Intenção de
Recurso
Recusada

22/08/2018
14:51:52

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E
SOLUCOE, CNPJ/CPF: 07234508000101. Motivo: Em face da determinação do Sr Diretor de
Informática não verificamos a viabilidade de reabrirmos nova etapa de negociação. Agradecemos pela
participação.

Intenções de Recurso para o Grupo
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

07.234.508/0001-01 22/08/2018 14:38 22/08/2018 14:51 Recusado
Motivo Intenção:Sr. Pregoeiro, coloco aqui o comentário/esclarecimento, pois como não foi passado um
valor target e estamos com o valor bem abaixo do estimado, informado em edital, solicitamos prazo para
negociação junto ao fabricante novamente, no sentido de tentarmos melhorar o valor. Isso seria possível ?
Agradeço desde ja.
Motivo Aceite ou Recusa:Em face da determinação do Sr Diretor de Informática não verificamos a
viabilidade de reabrirmos nova etapa de negociação. Agradecemos pela participação.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 15/08/2018
09:01:13

Bom dia! Srs. Licitantes, vamos iniciar o certame.

Pregoeiro 15/08/2018
09:01:28

Por favor, leiam os avisos a seguir:

Pregoeiro 15/08/2018
09:01:37

A licitante que, injustificadamente, abandonar o certame, deixando de enviar a
documentação além de ser desclassificada e/ou inabilitada sujeitar-se-á às sanções

previstas no Edital (Acórdão TCU nº 754/2015).
Pregoeiro 15/08/2018

09:01:48
Cabe a licitante responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados

diretamente ou por seu representante (inciso III, art. 13, do Decreto Federal nº
5.450/2005).

Pregoeiro 15/08/2018
09:01:57

A licitante é responsável pelo acompanhamento das operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório. Neste sentido, é de suma importância que acompanhe as

mensagens eletrônicas registradas no chat.
Pregoeiro 15/08/2018

09:02:08
Pede-se atenção quanto ao conteúdo dos arquivos encaminhados, no link “ANEXAR” do

sistema, para fins de aceitação e habilitação. Os mesmos devem, tempestivamente,
contemplar o exigido no edital.

Pregoeiro 15/08/2018
09:02:17

Qualquer problema relacionado ao funcionamento do sistema Compras Governamentais
deverá ser solucionado por meio do atendimento telefônico: 0800-978 9001.

Pregoeiro 15/08/2018
09:02:29

O Pregoeiro auxiliado pela Equipe de Apoio iniciará a análise das propostas encaminhadas.
Por favor, aguardem.

Pregoeiro 15/08/2018
09:06:18

Srs. Licitantes o pregão está aberto para lances. Por favor, façam suas melhores ofertas.

Sistema 15/08/2018
09:10:38

O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 09:25 de 15/08/2018, após isso entrará(ão)
no encerramento aleatório.

Pregoeiro 15/08/2018
09:10:57

Solicitamos aos Srs. Licitantes que não deixem para enviar seus lances somente no período
de encerramento aleatório, pois poderá não haver tempo hábil para tanto.

Pregoeiro 15/08/2018
09:30:10

Srs. Licitantes estamos na fase aleatória. Como a qualquer momento o sistema encerrará a
fase de lances, assim não deixem de fazer suas ofertas.

Sistema 15/08/2018
09:44:28

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das
propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema 15/08/2018

09:46:59
Senhor fornecedor MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SOLUCOE,

CNPJ/CPF: 07.234.508/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro 15/08/2018

09:48:03
Convoco a empresa MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SOLUCOE
CNPJ 07.234.508/0001-01 para que encaminhe os documentos relativos a ACEITAÇÃO nos

termos do edital preferencialmente pelo link "anexar". Qualquer dúvida ligar para o
Pregoeiro Sr. Fontana (21) 2142-3455 ou email: licitacoes@ibge.gov.br.

Pregoeiro 15/08/2018
09:48:21

Nessa oportunidade, solicito, também, que veja a possibilidade de reduzir os valores dos
seus lances.

Sistema 15/08/2018
10:02:16

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E
SOLUCOE, CNPJ/CPF: 07.234.508/0001-01, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 15/08/2018
10:14:34

Solicito que aguardem pois encaminhamos as especificações para a equipe técnica verificar
se os equipamentos ofertados atendem ao edital.

Pregoeiro 15/08/2018
10:37:49

Comunico que por solicitação do Sr Coordenador da DI/COINF o pregão será suspenso para
análise das condições técnicas e econômicas ofertadas pela empresa provisoriamente

vencedora do certame.
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Pregoeiro 15/08/2018
10:38:18

Reabertura, dia 17/08/2018, às 10:00 horas. Tenham um bom dia.

Pregoeiro 17/08/2018
10:01:17

Bom dia! Vamos dar prosseguimento ao certame.

Pregoeiro 17/08/2018
10:04:51

Para MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SOLUCOE - Sra
Representante, solicito que os valores ofertados sejam reduzidos. Pois a Unidade

Requisitante (DI/COINF) nos encaminhou mensagem por correio eletrônico nesta data com
o seguinte teor:

Pregoeiro 17/08/2018
10:05:03

Para MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SOLUCOE - "A excessiva
elevação dos valores, em nosso entender, inviabiliza a expansão projetada. Caso não haja

uma negociação para o preço convergir para o valor entorno do 2016, o objeto e a
modalidade de licitação deverão ser revistos pela área de TIC do IBGE."

07.234.508/0001-
01

17/08/2018
10:07:37

Sr. Pregoeiro, Bom dia! Seria possível informar qual o valor requisitado pela área TIC ?
Como solicitaremos os descontos adicionais precisamos de um valor referência.

Pregoeiro 17/08/2018
10:08:26

Para MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SOLUCOE - Em que pese o
Sr Coordenador da DI/COINF não propôs objetivamente qual seria a contraproposta a ser

aceita pelo IBGE, mesmo assim este Pregoeiro, solicita que Vs empresa, caso queira,
ofereça um valor final.

07.234.508/0001-
01

17/08/2018
10:10:28

Sr. Pregoeiro, solicito alguns minutos para solicitar aprovar os valores a diretoria.

Pregoeiro 17/08/2018
10:11:57

Para MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SOLUCOE - Me informe se
a Sra precisa de umdeterminado tempo para viabilizar o seu processo de negociação.

07.234.508/0001-
01

17/08/2018
10:16:03

Sr. Pregoeiro, por favor, solicito o prazo até segunda-feira, dia 20/08, às 15:00 Entraremos
em contato como fabricante para solicitar mais descontos.

Pregoeiro 17/08/2018
10:21:14

Para MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SOLUCOE - Em
atendimento ao interesse público e na busca da melhor proposta para a administração

suspenderei o certame até às 15:00 horas do dia 20/08/2018. A reabertura do pregão se
dará nesta data e horário. Agradeço pelos esforços em se tentar salvar o presente certame.

Pregoeiro 17/08/2018
10:23:00

A sessão será suspensa. Reabertura, 20/08/2018, às 15:00 horas.

Pregoeiro 20/08/2018
15:05:20

Boa tarde

Pregoeiro 20/08/2018
15:06:24

Dando prosseguimento ao certame iremos contatar a Sra Representante da empresa MPE
para fins de negociação.

Pregoeiro 20/08/2018
15:06:46

Para MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SOLUCOE - Boa tarde

Pregoeiro 20/08/2018
15:07:31

Para MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SOLUCOE - Gostaríamos
de saber se sua empresa irá apresentar alguma contraproposta ao seu valor ofertado?

07.234.508/0001-
01

20/08/2018
15:08:05

Boa tarde! Quando a diretora atendeu, caiu a linha. Por favor, pode ligar novamente.

Pregoeiro 20/08/2018
15:09:07

Para MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SOLUCOE - Não entendi?

Pregoeiro 20/08/2018
15:15:23

Para MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SOLUCOE - Estou
aguardando.

07.234.508/0001-
01

20/08/2018
15:19:21

Sr. Pregoeiro, boa tarde! Durante o período que solicitamos, enviamos novamente para
aprovação de descontos, escalamos o assunto a America Latina. E estamos repassando
integralmente a percentual que nos foi concedido, de 11,5%. Em virtude do final do ano

fiscal do fabricante, estamos com essa condição especialmente ao IBGE. Espero conseguir
atender

07.234.508/0001-
01

20/08/2018
15:19:47

E firmarmos parceria. Muito obrigada! conto com sua compreensão.

Pregoeiro 20/08/2018
15:23:45

Para MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SOLUCOE - Agradeço pela
contraproposta. Vou repassá-la à Unidade Requisitante e retornarei se puder ainda hoje

durante o expediente. Assim, peço-lhe, por favor, que aguarde minhas instruções.
07.234.508/0001-

01
20/08/2018
15:25:00

OK! Aguardo.

Pregoeiro 20/08/2018
15:46:52

A sessão será suspensa visando aguardar uma decisão da Unidade Requisitante quanto a
aceitar ou não a contraproposta da empresa MPE. Reabertura dia 22/08, às 14:00 horas.

Pregoeiro 22/08/2018
14:00:36

Boa tarde! Srs Licitantes. Vamos dar prosseguimento ao certame.

Pregoeiro 22/08/2018
14:02:20

Sra. Representante da empresa MPE recebemos a seguinte resposta a sua contraproposta:
"A redução do valor final para o pregão 22/2018, expansão do StoreOnce (VTL), de 11,5%,

foi levada até o Diretor de Informática, o mesmo argumentou que, diante do corte
orçamentário que foi indicado pelo MPDG e a situação econômica do país, não teremos

condições para realizarmos esta expansão."
Pregoeiro 22/08/2018

14:04:07
Agradecemos a oferta da empresa MPE, porém o item será cancelado face ao exarada pelo

Sr. Diretor da Diretoria de Informática do IBGE.
Sistema 22/08/2018

14:04:46
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.
Pregoeiro 22/08/2018

14:05:23
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/08/2018 às 14:40:00.
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Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

15/08/2018
10:40:06

Previsão de Reabertura: 17/08/2018 10:00:00.  Motivo: Por solicitação do Sr Coordenador da
DI/COINF o pregão será suspenso para análise das condições técnicas e econômicas ofertadas
pela empresa provisoriamente vencedora do certame.

Reativado 17/08/2018
09:58:47

Suspensão
Administrativa

17/08/2018
10:24:13

Previsão de Reabertura: 20/08/2018 15:00:00.  Motivo: Em atendimento ao interesse público e
na busca da melhor proposta para a administração suspenderei a sessão pois a empresa para
reduzir seus valores depende de contatos com seus fornecedores.

Reativado 20/08/2018
15:05:00

Suspensão
Administrativa

20/08/2018
15:47:57

Previsão de Reabertura: 22/08/2018 14:00:00.  Motivo: Visando aguardar uma decisão da
Unidade Requisitante quanto a aceitar ou não a contraproposta da empresa MPE.

Reativado 22/08/2018
14:00:13

Abertura de Prazo 22/08/2018
14:04:46 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

22/08/2018
14:05:23 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/08/2018 às 14:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:54 horas do dia 22 de agosto de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
EDSON WANDERLEI FONTANA 
Pregoeiro Oficial

CLAUDIA GOULART DE SIQUEIRA
Equipe de Apoio

JANSEN SILVA CARDOSO
Equipe de Apoio

 

 

Voltar   

Ata RP PE 22/2018 IBGE (0582840)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 59

javascript:self.print()


19/08/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp 1/31

 

80020 .342018 .25126 .4869 .37490521464

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho

18ª Região/GO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00034/2018 (SRP) 

Às 13:00 horas do dia 09 de julho de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legal Portaria 1900/2017 de 02/08/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de
julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 15927/2017, para realizar os procedimentos relativos
ao Pregão nº 00034/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição e instalação de atualização de
infraestrutura de backup através da aquisição de: Tape Library; Tape Drives LTO-7 (LTO Ultrium 7); Módulos de Expansão; fitas de
armazenamento de dados LTO-7; fitas de limpeza, etiquetas LTO e Rack, conforme condições do Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos
licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: DISPOSITIVO ARMAZENAMENTO FITA
Descrição Complementar: DISPOSITIVO ARMAZENAMENTO FITA, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO 633,6 TB.,
VELOCIDADETRANSFERÊNCIA 1.120 MB/S, COMPATIBILIDADE LTO ULTRIUM 5, INTERFACE FIBRE CHANNEL, ALIMENTAÇÃO 110 OU 220
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 26 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 520.849,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R$ 170.000,0000 e a quantidade de 26
UNIDADE .

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: DRIVE FITA
Descrição Complementar: DRIVE FITA, TIPO LTO4, CAPACIDADE 800 GB (NATIVA), USO BACKUP DE DADOS, FORMATO GRAVAÇÃO LTO
ULTRIUM 4, INTERFACE ULTRA 320 SCSI LVDS, COMPATIBILIDADEWINDOWS 2003 OU SUPERIOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
ETHERNET 10/100 PARA GERENCIAMENTO, TAXA TRANSFERÊNCIA 288 GB/HR
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 32 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 82.380,3300 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R$ 27.800,0000 e a quantidade de 32
UNIDADE .

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: FITA GRAVAÇÃO DADOS
Descrição Complementar: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO-7, CAPACIDADE 3 TB., APLICAÇÃO BACKUP DE DADOS, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS RW
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 60.979,0200 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R$ 11.300,0000 e a quantidade de 40
UNIDADE .

Item: 4
Descrição: FITA GRAVAÇÃO DADOS
Descrição Complementar: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 6, CAPACIDADE 2,5 TB., APLICAÇÃO ARMAZENAGEM DE DADOS
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3.312 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 685,7600 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 405,0000 e a quantidade de 3.312 UNIDADE .

Item: 5
Descrição: FITA GRAVAÇÃO DADOS
Descrição Complementar: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 6, CAPACIDADE 2,5 TB., APLICAÇÃO ARMAZENAGEM DE DADOS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 116 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 685,7600 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 435,0000 e com valor negociado a R$ 405,0000 e a
quantidade de 116 UNIDADE .

Ata RP PE 34/2018 TRT 18aReg (0582845)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 60



19/08/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp 2/31

Item: 6
Descrição: FITA LIMPEZA DRIVE
Descrição Complementar: FITA LIMPEZA DRIVE, VIDA ÚTIL 50 CICLOS LIMPEZA, FORMATO CARTUCHO, APLICAÇÃO UNIDADE GRAVAÇÃO
ULTRIUM3, TIPO LTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 739 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 294,6100 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 180,0000 e a quantidade de 739 UNIDADE .

Item: 7
Descrição: FITA LIMPEZA DRIVE
Descrição Complementar: FITA LIMPEZA DRIVE, VIDA ÚTIL 50 CICLOS LIMPEZA, FORMATO CARTUCHO, APLICAÇÃO UNIDADE GRAVAÇÃO
ULTRIUM3, TIPO LTO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 243 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 294,6100 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 180,0000 e a quantidade de 243 UNIDADE .

Item: 8
Descrição: ETIQUETA PERSONALIZADA
Descrição Complementar: Cartelas de Etiquetas Código Barras Fita LTO-7 - Compatíveis com fitas Ultrium LTO-7
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 260 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 121,1800 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 52,0000 e a quantidade de 260 UNIDADE .

Item: 9
Descrição: ESTANTE RACK
Descrição Complementar: ESTANTE RACK, PADRÃO 19´ X 42U, ESTRUTURA CHAPA AÇO, PORTAS LATERAIS E TRASEIRAS EM AÇO,
PORTA FRONTAL COM TRANCA, COR PRETA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA,
CAPACIDADE CARGA 600 KG
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 27 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 4.485,8200 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.800,0000 e a quantidade de 27 UNIDADE .

Item: 10
Descrição: ESTANTE RACK
Descrição Complementar: ESTANTE RACK, PADRÃO 19´ X 42U, ESTRUTURA CHAPA AÇO, PORTAS LATERAIS E TRASEIRAS EM AÇO,
PORTA FRONTAL COM TRANCA, COR PRETA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA,
CAPACIDADE CARGA 600 KG
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 4.485,8200 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.800,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .

Relação de Grupos
GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 18.617.405,3600 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R$ 5.761.600,0000 .

Itens do grupo:

 1 - DISPOSITIVO ARMAZENAMENTO FITA

 2 - DRIVE FITA

 3 - FITA GRAVAÇÃO DADOS

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - DISPOSITIVO ARMAZENAMENTO FITA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
64.799.539/0001-35 TECNOSET INFORMATICA

PRODUTOS E SERVICOS
LTDA

Não Não 26 R$ 520.849,0000 R$ 13.542.074,0000 05/07/2018
10:14:18
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Marca: Overland Storage/Tan 
Fabricante: Overland Storage/Tan 
Modelo / Versão: NEOXL80 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que atendemos o edital e seus anexos. A validade da Proposta de 90
(noventa) dias, contados da data de sua apresentação. Possui no mínimo 70 (setenta) slots devidamente licenciados para uso
imediato; Será permitido a utilização de mais de um módulo para atender o quantitativo de drives e slots requisitados, desde que
atendida a densidade mínima de slots licenciados por U “Rack Unit”. Possui 06 (seis) drives padrão LTO-7 (LTO Ultrium 7) para uso
imediato com conexão fiber channel de no mínimo 8 [Gbps] e suporte a “Logical Block Protection (LBP)”. O fabricante
obrigatoriamente, consta na lista de “compliance verified manufacturers” do site https://www.lto.org/participants/;Densidade mínima
de 12 slots de fitas licenciados por U “Rack Unit”; Ex.: Uma solução de tape library (controladora + expansões) que ocupe 10 “Rack
Unit’s”, ofertará no mínimo 120 slots licenciados para obter a densidade mínima; (Total de U’s multiplicado pela densidade
mínima);Suporta expansão para no mínimo 220 (duzentos e vinte) slots para fitas;Suporta expansão para, no mínimo, 12 (doze)
drives LTO Ultrium 7 – LTO-7. É compatível com os softwares de backup das empresas Líderes de mercado para Soluções de Backup
e Recovery, segundo o quadrante mágico do Gartner. (DellEMC; Commvault; IBM; Veritas Technologies; Veeam). É nova, de primeiro
uso e de última geração, e está em linha de fabricação na data de entrega da proposta e não haverá previsão de descontinuidade nos
próximos 12 meses; É modular, ou seja, possibilita o crescimento vertical, adicionando módulos de expansão, módulos de slots,
drives de fita e demais acessórios necessários. Possui uma biblioteca única interna de fitas magnéticas com mecanismo robotizado
para a montagem automática das fitas nas tape drives sem a intervenção do operador; este mecanismo robotizado tem acesso a
todos os módulos de expansão e drives da solução; Possui leitor de código de barras para reconhecimento das fitas através da leitura
do código de barras nas etiquetas (labels) para identificação das fitas; Realiza o inventário de todas as fitas da fitoteca e o
carregamento das fitas existentes na estação de entrada/saída (I/O Station ou Magazine) de fitas – sem a interrupção do
funcionamento e na condição ativa ou online; Permite gerenciamento remoto; Permite upgrade de firmware de todos os componentes
da Tape Library; Permite configuração de alertas via protocolo SNMP; Possui 2 (duas) fontes de alimentação que operem de forma
redundante, ou seja, no caso de falha de 1 (uma) das fontes, a fonte remanescente é capaz de manter o funcionamento da fitoteca,
incluído os tapes drives LTO-7; É compatível com a rede elétrica dos Datacenters dos Tribunais onde serão instaladas. Todos os
cabos, conectores, PDUs e demais acessórios necessários para devida instalação e funcionamento serão fornecidos sem custo para a
contratante; Inclui os serviços de instalação, configuração, suporte e garantia por 60 meses; Marca: Overland Storage/Tandberg Data
- Modelo: NEOXL80.

00.395.228/0001-28 CPD CONSULTORIA,
PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DE
SIST

Não Não 26 R$ 520.849,0000 R$ 13.542.074,0000 05/07/2018
17:44:44

Marca: Dell/EMC 
Fabricante: Dell/EMC 
Modelo / Versão: ML3 Tape Library + ML3E Tape Expansion 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tape Library - Modular e expansível configurada inicialmente com 6 (seis) tape drives
LTO-7 com conexão Fiber Channel de no mínimo 8 Gbps e 70 (setenta) slots para fitas de dados totalmente licenciados para uso
imediato. Tape Library (Fitoteca automatizada); Possui no mínimo 70 (setenta) slots devidamente licenciados para uso imediato;
poderão ser utilizados mais de um módulo para atender o quantitativo de drives e slots requisitados, desde que atendida a densidade
mínima de slots licenciados por U “Rack Unit”. Possui 06 (seis) drives padrão LTO-7 (LTO Ultrium 7) para uso imediato com conexão
fiber channel de no mínimo 8 [Gbps] e suporte a “Logical Block Protection (LBP)”. Densidade mínima de 12 slots de fitas licenciados
por U “Rack Unit”; Ex.: Uma solução de tape library (controladora + expansões) que ocupe 10 “Rack Unit’s”, com no mínimo 120
slots licenciados para obter a densidade mínima; (Total de U’s multiplicado pela densidade mínima); Suporta expansão para no
mínimo 220 (duzentos e vinte) slots para fitas; Suporta expansão para, no mínimo, 12 (doze) drives LTO Ultrium 7 – LTO-7.
Compatível com os softwares de backup das empresas Líderes de mercado para Soluções de Backup e Recovery, segundo o
quadrante mágico do Gartner. Nova, de primeiro uso e de última geração, e estar em linha de fabricação na data de entrega da
proposta e não haver previsão de descontinuidade nos próximos 12 meses; Modular, ou seja, possibilitar o crescimento vertical,
adicionando módulos de expansão, módulos de slots, drives de fita e demais acessórios necessários. Possui uma biblioteca única
interna de fitas magnéticas com mecanismo robotizado para a montagem automática das fitas nas tape drives sem a intervenção do
operador; este mecanismo robotizado possui acesso a todos os módulos de expansão e drives da solução; Possui leitor de código de
barras para reconhecimento das fitas através da leitura do código de barras nas etiquetas (labels) para identificação das fitas; Realiza
inventário de todas as fitas da fitoteca e o carregamento das fitas existentes na estação de entrada/saída (I/O Station ou Magazine)
de fitas – sem a interrupção do funcionamento e na condição ativa ou online; Permite gerenciamento remoto; Permite upgrade de
firmware de todos os componentes da Tape Library; Permite configuração de alertas via protocolo SNMP; Possui 2 (duas) fontes de
alimentação que operem de forma redundante, ou seja, no caso de falha de 1 (uma) das fontes, a fonte remanescente deverá ser
capaz de manter o funcionamento da fitoteca, incluído os tapes drives LTO-7; Ser compatível com a rede elétrica dos Datacenters dos
Tribunais onde serão instaladas. Todos os cabos, conectores, PDUs e demais acessórios necessários para devida instalação e
funcionamento devem ser fornecidos sem custo para a contratante; Incluir os serviços de instalação, configuração, suporte e garantia
por 60 meses; Com demais características em conformidade com as especificações constantes no edital e seus anexos.

04.610.386/0001-04 WORK LINK
INFORMATICA LTDA

Não Não 26 R$ 520.849,0000 R$ 13.542.074,0000 08/07/2018
15:10:31

Marca: HPE 
Fabricante: Hewlett Packard Enterprise (HPE) 
Modelo / Versão: HPE MSL3040 Scalable Base Module 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tape Library - Modular e expansível configurada inicialmente com 6 (seis) tape drives
LTO-7 com conexão Fiber Channel de no mínimo 8 Gbps e 70 (setenta) slots para fitas de dados totalmente licenciados para uso
imediato.

06.241.557/0001-09 INGRAM MICRO
TECNOLOGIA E
INFORMATICA LTDA.

Não Não 26 R$ 520.849,0000 R$ 13.542.074,0000 09/07/2018
10:56:32

Marca: IBM 
Fabricante: IBM 
Modelo / Versão: TS 4300 / 3555-L3A 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPOSITIVO ARMAZENAMENTO FITA, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO 633,6 TB.,
VELOCIDADETRANSFERÊNCIA 1.120 MB/S, COMPATIBILIDADE LTO ULTRIUM 5, INTERFACE FIBRE CHANNEL, ALIMENTAÇÃO 110 OU
220

05.333.907/0002-77 IT-ONE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA

Não Não 26 R$ 600.000,0000 R$ 15.600.000,0000 03/07/2018
18:52:16

Marca: Oracle 
Fabricante: Oracle 
Modelo / Versão: SL150 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de Tape Library - Modular e expansível configurada inicialmente com 6
(seis) tape drives LTO-7 com conexão Fiber Channel de no mínimo 8 Gbps e 70 (setenta) slots para fitas de dados totalmente
licenciados para uso imediato, conforme descrito e exigido no referido edital e seus anexos.

19.877.285/0001-71 LANLINK SOLUCOES E
COMERCIALIZACAO EM
INFORMATICA S/A

Não Não 26 R$ 729.190,0000 R$ 18.958.940,0000 06/07/2018
11:16:33

Marca: Oracle StorageTek 
Fabricante: Oracle 
Modelo / Versão: SL150 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de 26 Tape Libraries Oracle StorageTek SL150 configuradas com 6 tape
Drives StorageTek LTO IBM LTO7 8 Gb FC, fontes redundantes, 70 slots para fitas licenciados, com garantia de 60 meses e
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juntamente com os serviços de instalação e configuração. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de sua
apresentação.

79.345.583/0004-95 TELETEX
COMPUTADORES E
SISTEMAS LTDA

Não Não 26 R$ 750.000,0000 R$ 19.500.000,0000 09/07/2018
09:00:34

Marca: Quantum 
Fabricante: Quantum 
Modelo / Versão: Scalar i6 Library 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tape Library - Modular e expansível configurada inicialmente com 6 (seis) tape drives
LTO-7 com conexão Fiber Channel de no mínimo 8 Gbps e 70 (setenta) slots para fitas de dados totalmente licenciados para uso
imediato.

03.535.902/0001-10 DECISION SERVICOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA

Não Não 26 R$ 800.000,0000 R$ 20.800.000,0000 05/07/2018
16:33:45

Marca: Quantum 
Fabricante: Quantum 
Modelo / Versão: Scalar i3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tape Library - Modular e expansível configurada inicialmente com 6 (seis) tape drives
LTO-7 com conexão Fiber Channel de no mínimo 8 Gbps e 70 (setenta) slots para fitas de dados totalmente licenciados para uso
imediato e demais condições do Edital e Termo de Referência, bem como seus anexos. Fabricação posterior a Junho de 2018.

10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA

Sim Sim 26 R$ 1.000.000,0000 R$ 26.000.000,0000 09/07/2018
11:46:09

Marca: TANDBERG 
Fabricante: TANDBERG 
Modelo / Versão: TAPE LIBRARY 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tape Library - Modular e expansível configurada inicialmente com 6 (seis) tape drives
LTO-7 com conexão Fiber Channel de no mínimo 8 Gbps e 70 (setenta) slots para fitas de dados totalmente licenciados para uso
imediato

94.316.916/0005-22 LTA-RH INFORMATICA,
COMERCIO,
REPRESENTACOES LTDA

Não Não 26 R$ 1.040.000,0000 R$ 27.040.000,0000 09/07/2018
09:27:39

Marca: Oracle 
Fabricante: Oracle 
Modelo / Versão: STORAGETEK SL150 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa
proposta está em conformidade c/ as exigências do Edital e seus Anexos. Manifestamos pleno conhecimento e ITEM 01 – Tape Library
(Fitoteca automatizada) MARCA/FABRICANTE: ORACLE MODELO: STORAGETEK SL150 R.001 Possuir no mínimo 70 (setenta) slots
devidamente licenciados para uso imediato; Será permitido a utilização de mais de um módulo para atender o quantitativo de drives
e slots requisitados, desde que atendida a densidade mínima de slots licenciados por U “Rack Unit”. R.002 Possuir 06 (seis) drives
padrão LTO-7 (LTO Ultrium 7) para uso imediato com conexão fiber channel de no mínimo 8 [Gbps] e suporte a “Logical Block
Protection (LBP)”. O fabricante deverá, obrigatoriamente, constar na lista de “compliance verified manufacturers” do site
https://www.lto.org/participants/; R.003 Densidade mínima de 12 slots de fitas licenciados por U “Rack Unit”; Ex.: Uma solução de
tape library (controladora + expansões) que ocupe 10 “Rack Unit’s”, deve ofertar no mínimo 120 slots licenciados para obter a
densidade mínima; (Total de U’s multiplicado pela densidade mínima); R.004 Suportar expansão para no mínimo 220 (duzentos e
vinte) slots para fitas; R.005 Suportar expansão para, no mínimo, 12 (doze) drives LTO Ultrium 7 – LTO-7. R.006 Ser compatível com
os softwares de backup das empresas Líderes de mercado para Soluções de Backup e Recovery, segundo o quadrante mágico do
Gartner. (DellEMC; Commvault; IBM; Veritas Technologies; Veeam) R.007 Ser nova, de primeiro uso e de última geração, e estar em
linha de fabricação na data de entrega da proposta e não haver previsão de descontinuidade nos próximos 12 meses; R.008 Ser
modular, ou seja, possibilitar o crescimento vertical, adicionando módulos de expansão, módulos de slots, drives de fita e demais
acessórios necessários. R.009 Possuir uma biblioteca única interna de fitas magnéticas com mecanismo robotizado para a montagem
automática das fitas nas tape drives sem a intervenção do operador; este mecanismo robotizado deve ter acesso a todos os módulos
de expansão e drives da solução; R.010 Possuir leitor de código de barras para reconhecimento das fitas através da leitura do código
de barras nas etiquetas (labels) para identificação das fitas; R.011 Realizar o inventário de todas as fitas da fitoteca e o
carregamento das fitas existentes na estação de entrada/saída (I/O Station ou Magazine) de fitas – sem a interrupção do
funcionamento e na condição ativa ou online; R.012 Permitir gerenciamento remoto; R.013 Permitir upgrade de firmware de todos os
componentes da Tape Library; R.014 Permitir configuração de alertas via protocolo SNMP; R.015 Possuir 2 (duas) fontes de
alimentação que operem de forma redundante, ou seja, no caso de falha de 1 (uma) das fontes, a fonte remanescente deverá ser
capaz de manter o funcionamento da fitoteca, incluído os tapes drives LTO-7; R.016 Ser compatível com a rede elétrica dos
Datacenters dos Tribunais onde serão instaladas. Todos os cabos, conectores, PDUs e demais acessórios necessários para devida
instalação e funcionamento devem ser fornecidos sem custo para a contratante; R.017 Incluir os serviços de instalação, configuração,
suporte e garantia por 60 meses; ...Demais características conforme edital e respostas de esclarecimentos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.040.000,0000 94.316.916/0005-22 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 1.000.000,0000 10.434.081/0001-91 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 800.000,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 750.000,0000 79.345.583/0004-95 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 729.190,0000 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 600.000,0000 05.333.907/0002-77 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 520.849,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 520.849,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 520.849,0000 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 520.849,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 520.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:06:09:393
R$ 490.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:07:50:997
R$ 450.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:10:35:447
R$ 430.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:13:22:170
R$ 429.900,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:15:02:360
R$ 520.849,0000 79.345.583/0004-95 09/07/2018 13:15:45:463
R$ 425.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:16:15:867
R$ 424.990,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:16:49:397
R$ 420.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:17:45:940
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R$ 600.000,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:19:38:040
R$ 520.849,0000 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:19:45:410
R$ 700.000,0000 94.316.916/0005-22 09/07/2018 13:19:48:690
R$ 550.000,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:21:50:260
R$ 410.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:22:41:380
R$ 400.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:23:36:127
R$ 500.000,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:24:18:647
R$ 390.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:24:25:033
R$ 350.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:25:09:187
R$ 494.806,5300 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:25:34:993
R$ 470.066,1900 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:25:56:833
R$ 446.562,8800 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:26:17:410
R$ 424.234,7200 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:26:38:840
R$ 403.022,9700 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:26:59:800
R$ 397.706,0000 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:27:09:110
R$ 382.871,8100 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:27:20:760
R$ 374.194,8100 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:27:43:477
R$ 314.650,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:30:46:393
R$ 338.890,0000 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:32:49:800
R$ 305.790,9000 05.333.907/0002-77 09/07/2018 13:33:28:977
R$ 335.971,3800 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:33:33:770
R$ 357.907,7500 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:33:34:677
R$ 300.000,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:33:50:100
R$ 295.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:34:12:650
R$ 350.660,9200 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:34:12:663
R$ 302.433,3800 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:34:12:670
R$ 290.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:34:23:973
R$ 286.811,2700 05.333.907/0002-77 09/07/2018 13:34:30:510
R$ 287.311,6900 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:34:44:020
R$ 283.776,1700 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:34:51:757
R$ 350.631,6900 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:34:56:237
R$ 258.250,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:35:07:517
R$ 280.570,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:35:17:787
R$ 350.626,7300 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:35:19:110
R$ 285.412,7900 05.333.907/0002-77 09/07/2018 13:35:21:273
R$ 245.635,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:35:27:833
R$ 256.160,4100 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:35:27:930
R$ 250.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:35:36:117
R$ 350.621,0400 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:35:40:820
R$ 240.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:35:59:187
R$ 350.614,1200 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:36:02:990
R$ 215.557,3400 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:36:21:890
R$ 350.609,6200 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:36:35:387
R$ 235.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:36:37:503
R$ 520.000,0000 10.434.081/0001-91 09/07/2018 13:36:58:217
R$ 235.000,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:36:58:227
R$ 350.604,2800 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:36:58:930
R$ 210.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:37:03:993
R$ 350.598,1300 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:37:20:893
R$ 210.000,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:37:23:137
R$ 205.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:37:28:983
R$ 214.000,0000 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:37:37:363
R$ 282.916,0000 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:37:39:113
R$ 260.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:37:41:483
R$ 349.944,8100 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:37:41:500
R$ 200.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:37:55:797
R$ 349.811,0800 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:38:14:400
R$ 212.658,1600 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:38:16:463
R$ 349.605,8900 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:38:34:447
R$ 349.600,8900 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:38:55:223
R$ 206.000,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:39:10:650
R$ 209.692,3100 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:39:15:067
R$ 349.594,4300 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:39:15:390
R$ 349.490,1900 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:39:35:603
R$ 349.452,2400 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:39:55:863
R$ 280.474,0000 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:39:58:533
R$ 208.929,5500 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:40:11:903
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R$ 349.433,3600 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:40:16:183
R$ 349.424,1300 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:40:37:140
R$ 195.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:40:38:500
R$ 349.422,9900 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:40:58:037
R$ 349.419,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:41:20:970
R$ 205.900,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:41:37:157
R$ 349.416,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:41:41:390
R$ 180.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:41:45:627
R$ 349.415,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:42:01:737
R$ 184.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:42:09:967
R$ 175.730,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:42:40:830
R$ 172.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:43:00:480
R$ 205.800,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:43:14:827
R$ 171.900,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:43:30:260
R$ 275.586,0000 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:43:55:660
R$ 205.780,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:44:10:397
R$ 170.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:44:23:290
R$ 171.500,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:45:11:727
R$ 205.770,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:45:46:943
R$ 205.765,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:48:10:463
R$ 208.924,5500 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:48:16:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 09/07/2018
13:03:47 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

09/07/2018
13:24:45 Batida iminente. Data/hora iminência: 09/07/2018 13:34:45.

Encerrado 09/07/2018
13:50:37 Item encerrado

Aceite 20/07/2018
11:05:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF:
06.241.557/0001-09, pelo melhor lance de R$ 170.000,0000.

Habilitado 20/07/2018
15:05:22

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. -
CNPJ/CPF: 06.241.557/0001-09

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - DRIVE FITA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
64.799.539/0001-35 TECNOSET INFORMATICA

PRODUTOS E SERVICOS
LTDA

Não Não 32 R$ 82.380,0000 R$ 2.636.160,0000 05/07/2018
10:14:19

Marca: Overland Storage/Tan 
Fabricante: Overland Storage/Tan 
Modelo / Versão: NEOxl 80 Expansion Module 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que atendemos o edital e seus anexos. A validade da Proposta de 90
(noventa) dias, contados da data de sua apresentação. É do mesmo fabricante e totalmente compatível com a Library ofertada no
Item 01 - Grupo 01; Todos os cabos, conectores, PDUs e demais acessórios necessários para devida instalação e funcionamento
serão fornecidos sem custo para a contratante; Possui 2 (duas) fontes de alimentação que operem de forma redundante, ou seja, no
caso de falha de 1 (uma) das fontes, a fonte remanescente é capaz de manter o funcionamento da expansão, incluído os tapes drives
LTO-7; Disponibiliza 30 (trinta) slots de fitas totalmente licenciados. Será permitido a utilização de mais de um módulo para atender
o quantitativo de slots requisitados, desde que atendida a densidade mínima de slots licenciados por U “Rack Unit”; Suporta no
mínimo 3 (três) drives; Inclui os serviços de instalação, configuração, suporte e garantia por 60 (sessenta) meses; Marca: Overland
Storage/Tandberg Data - Modelo: NEOxl 80 Expansion Module.

04.610.386/0001-04 WORK LINK
INFORMATICA LTDA

Não Não 32 R$ 82.380,0000 R$ 2.636.160,0000 08/07/2018
15:10:31

Marca: HPE 
Fabricante: Hewlett Packard Enterprise (HPE) 
Modelo / Versão: HPE MSL3040 Scalable Expansion Module 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote de Expansão de Slots - Pacote de expansão disponibilizando, no mínimo, 30
(trinta) slots de fitas e 3 (três) slots de drives adicionais

06.241.557/0001-09 INGRAM MICRO
TECNOLOGIA E
INFORMATICA LTDA.

Não Não 32 R$ 82.380,0000 R$ 2.636.160,0000 09/07/2018
10:56:32

Marca: IBM 
Fabricante: IBM 
Modelo / Versão: TS 4300 / 3555-EA3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DRIVE FITA, TIPO LTO4, CAPACIDADE 800 GB (NATIVA), USO BACKUP DE DADOS,
FORMATO GRAVAÇÃO LTO ULTRIUM 4, INTERFACE ULTRA 320 SCSI LVDS, COMPATIBILIDADEWINDOWS 2003 OU SUPERIOR,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETHERNET 10/100 PARA GERENCIAMENTO, TAXA TRANSFERÊNCIA 288 GB/HR

00.395.228/0001-28 CPD CONSULTORIA,
PLANEJAMENTO E

Não Não 32 R$ 82.380,3300 R$ 2.636.170,5600 05/07/2018
17:44:44
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DESENVOLVIMENTO DE
SIST
Marca: Dell/EMC 
Fabricante: Dell/EMC 
Modelo / Versão: Dell EMC ML3E Tape Expansion 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote de Expansão de Slots - Pacote de expansão disponibilizando, no mínimo, 30
(trinta) slots de fitas e 3 (três) slots de drives adicionais. Do mesmo fabricante e totalmente compatível com a Library ofertada no
Item 01 - Grupo 01; Todos os cabos, conectores, PDUs e demais acessórios necessários para devida instalação e funcionamento
devem ser fornecidos sem custo para a contratante; Possui 02 (duas) fontes de alimentação que operem de forma redundante, ou
seja, no caso de falha de 1 (uma) das fontes, a fonte remanescente deverá ser capaz de manter o funcionamento da expansão,
incluído os tapes drives LTO-7; Disponibilização de 30(trinta) slots de fitas totalmente licenciados. Será permitido a utilização de mais
de um módulo para atender o quantitativo de slots requisitados, desde que atendida a densidade mínima de slots licenciados por U
“Rack Unit”; Suporta no mínimo 3 (três) drives; Incluir os serviços de instalação, configuração, suporte e garantia por 60 (sessenta)
meses; Com demais características em conformidade com as especificações constantes no edital e seus anexos.

05.333.907/0002-77 IT-ONE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA

Não Não 32 R$ 100.000,0000 R$ 3.200.000,0000 03/07/2018
18:52:16

Marca: Oracle 
Fabricante: Oracle 
Modelo / Versão: SL150 Expansion Module 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de Pacote de Expansão de Slots - Pacote de expansão disponibilizando,
no mínimo, 30 (trinta) slots de fitas e 3 (três) slots de drives adicionais, conforme descrito e exigido no referido edital e seus anexos.

19.877.285/0001-71 LANLINK SOLUCOES E
COMERCIALIZACAO EM
INFORMATICA S/A

Não Não 32 R$ 115.330,0000 R$ 3.690.560,0000 06/07/2018
11:16:33

Marca: Oracle StorageTek 
Fabricante: Oracle 
Modelo / Versão: SL150 EXP 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de 32 pacotes de expansão Oracle StorageTek SL150 com 30 (trinta)
slots de fitas e 03 (três) slots de drivres adicionais, fontes redundantes, fabricação em 2018, com garantia de 60 meses e
juntamente com os serviços de instalação e configuração. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de sua
apresentação.

79.345.583/0004-95 TELETEX
COMPUTADORES E
SISTEMAS LTDA

Não Não 32 R$ 120.000,0000 R$ 3.840.000,0000 09/07/2018
09:00:34

Marca: Quantum 
Fabricante: Quantum 
Modelo / Versão: Expansion Module 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote de Expansão de Slots - Pacote de expansão disponibilizando, no mínimo, 30
(trinta) slots de fitas e 3 (três) slots de drives adicionais

03.535.902/0001-10 DECISION SERVICOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA

Não Não 32 R$ 123.000,0000 R$ 3.936.000,0000 05/07/2018
16:33:45

Marca: Quantum 
Fabricante: Quantum 
Modelo / Versão: Módulo de Expansão Si3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote de Expansão de Slots - Pacote de expansão disponibilizando, no mínimo, 30
(trinta) slots de fitas e 3 (três) slots de drives adicionais e demais condições do Edital e Termo de Referência, bem como seus anexos.
Fabricação posterior a Junho de 2018.

94.316.916/0005-22 LTA-RH INFORMATICA,
COMERCIO,
REPRESENTACOES LTDA

Não Não 32 R$ 164.000,0000 R$ 5.248.000,0000 09/07/2018
09:27:39

Marca: Oracle 
Fabricante: Oracle 
Modelo / Versão: STORAGETEK SL150 EXPANSION MODULE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa
proposta está em conformidade c/ as exigências do Edital e seus Anexos. Manifestamos pleno conhecimento e ITEM 02 – Pacote de
Expansão de slots MARCA/FABRICANTE: ORACLE MODELO: STORAGETEK SL150 EXPANSION MODULE R.018 Ser do mesmo
fabricante e totalmente compatível com a Library ofertada no Item 01 - Grupo 01; Todos os cabos, conectores, PDUs e demais
acessórios necessários para devida instalação e funcionamento devem ser fornecidos sem custo para a contratante; R.019 Possuir 2
(duas) fontes de alimentação que operem de forma redundante, ou seja, no caso de falha de 1 (uma) das fontes, a fonte
remanescente deverá ser capaz de manter o funcionamento da expansão, incluído os tapes drives LTO-7; R.020 Disponibilizar 30
(trinta) slots de fitas totalmente licenciados. Será permitido a utilização de mais de um módulo para atender o quantitativo de slots
requisitados, desde que atendida a densidade mínima de slots licenciados por U “Rack Unit”; R.021 Deve suportar no mínimo 3 (três)
drives; R.022 Incluir os serviços de instalação, configuração, suporte e garantia por 60 (sessenta) meses; ...Demais características
conforme edital e respostas de esclarecimentos.

10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA

Sim Sim 32 R$ 1.000.000,0000 R$ 32.000.000,0000 09/07/2018
11:46:09

Marca: TANDBERG 
Fabricante: TANDBERG 
Modelo / Versão: LTO4 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DRIVE FITA, TIPO LTO4, CAPACIDADE 800 GB (NATIVA), USO BACKUP DE DADOS,
FORMATO GRAVAÇÃO LTO ULTRIUM 4, INTERFACE ULTRA 320 SCSI LVDS, COMPATIBILIDADEWINDOWS 2003 OU SUPERIOR,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETHERNET 10/100 PARA GERENCIAMENTO, TAXA TRANSFERÊNCIA 288 GB/HR

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000 10.434.081/0001-91 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 164.000,0000 94.316.916/0005-22 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 123.000,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 120.000,0000 79.345.583/0004-95 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 115.330,0000 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 100.000,0000 05.333.907/0002-77 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 82.380,3300 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 82.380,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 82.380,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:00:46:720
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R$ 82.380,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 82.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:06:37:050
R$ 78.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:09:27:020
R$ 75.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:10:51:413
R$ 72.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:13:49:207
R$ 71.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:14:50:877
R$ 70.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:15:53:320
R$ 82.380,0000 79.345.583/0004-95 09/07/2018 13:16:00:547
R$ 69.999,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:17:17:750
R$ 67.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:18:15:843
R$ 82.380,3300 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:20:02:107
R$ 100.000,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:20:06:680
R$ 100.000,0000 94.316.916/0005-22 09/07/2018 13:21:16:753
R$ 92.000,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:22:27:353
R$ 63.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:22:52:953
R$ 60.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:23:49:737
R$ 55.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:25:00:043
R$ 78.261,3100 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:25:40:220
R$ 50.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:25:51:720
R$ 74.348,2400 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:26:01:013
R$ 70.630,8300 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:26:23:507
R$ 67.099,2900 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:26:45:883
R$ 63.744,3300 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:27:08:503
R$ 79.770,0000 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:27:17:450
R$ 60.557,1100 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:27:29:763
R$ 44.950,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:31:07:243
R$ 78.523,0000 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:33:10:787
R$ 41.141,4600 05.333.907/0002-77 09/07/2018 13:33:29:200
R$ 50.343,7700 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:33:34:847
R$ 48.918,9600 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:34:14:017
R$ 37.354,1700 05.333.907/0002-77 09/07/2018 13:34:30:690
R$ 48.913,6200 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:34:51:757
R$ 39.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:34:54:270
R$ 38.000,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:34:54:277
R$ 34.160,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:35:11:117
R$ 48.885,1800 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:35:16:590
R$ 51.200,0000 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:35:32:303
R$ 48.864,7700 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:35:36:760
R$ 48.860,4900 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:36:03:940
R$ 47.989,0000 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:36:32:357
R$ 48.855,3000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:36:36:363
R$ 48.851,4600 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:36:59:960
R$ 48.845,4300 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:37:21:477
R$ 82.300,0000 10.434.081/0001-91 09/07/2018 13:37:33:037
R$ 48.750,7600 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:37:42:090
R$ 78.415,0000 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:37:58:683
R$ 34.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:38:09:913
R$ 48.710,2500 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:38:15:590
R$ 48.692,0400 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:38:35:867
R$ 48.688,0700 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:38:56:277
R$ 48.684,2900 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:39:16:323
R$ 78.110,0000 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:39:36:937
R$ 48.678,3800 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:39:37:020
R$ 48.676,1800 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:39:57:923
R$ 36.100,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:40:03:900
R$ 48.675,0800 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:40:18:597
R$ 48.674,8200 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:40:40:320
R$ 48.674,5300 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:41:01:090
R$ 48.674,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:41:22:697
R$ 47.936,1700 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:41:43:300
R$ 29.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:42:22:413
R$ 24.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:43:44:150
R$ 29.500,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:44:03:497
R$ 77.501,0000 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:44:06:427
R$ 47.921,4700 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:44:13:560
R$ 27.800,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:44:44:007
R$ 23.300,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:45:32:753
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R$ 47.913,9400 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:45:51:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 09/07/2018
13:03:47 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

09/07/2018
13:24:45 Batida iminente. Data/hora iminência: 09/07/2018 13:34:45.

Encerrado 09/07/2018
13:50:37 Item encerrado

Aceite 20/07/2018
11:05:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF:
06.241.557/0001-09, pelo melhor lance de R$ 27.800,0000.

Habilitado 20/07/2018
15:05:22

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. -
CNPJ/CPF: 06.241.557/0001-09

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 3 - GRUPO 1 - FITA GRAVAÇÃO DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
64.799.539/0001-35 TECNOSET INFORMATICA

PRODUTOS E SERVICOS
LTDA

Não Não 40 R$ 60.979,0000 R$ 2.439.160,0000 05/07/2018
10:14:19

Marca: Overland Storage/Tan 
Fabricante: Overland Storage/Tan 
Modelo / Versão: NEO XL-Series LTO7 dual-port FC add-on drive 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que atendemos o edital e seus anexos. A validade da Proposta de 90
(noventa) dias, contados da data de sua apresentação.Possui capacidade para armazenar 6TB de dados nativos e 15TB de dados
comprimidos por fita. Para dados comprimidos considerar a taxa de compressão de 2,5:1; Possui taxas de transferência de dados
nativos e comprimidos de 300MB/s e 750MB/s, respectivamente; Possui proteção segura com criptografia baseada em hardware AES
de 256 bits; Possui funcionalidade WORM (write-once-read-many); É compatível com LTFS (Linear Tape File System); Possui conexão
fiber channel de no mínimo 8 [Gbps]. É totalmente compatível com os Itens 01 e 02; Todos os cabos, conectores e PDUs e demais
acessórios necessários para devida instalação e funcionamento serão fornecidos sem custo para a contratante; O fabricante
obrigatoriamente, consta na lista de “compliance verified manufacturers” do site https://www.lto.org/participants/; Inclui os serviços
de instalação, configuração, suporte e garantia por 60 (sessenta) meses;Marca: Overland Storage/Tandberg Data - Modelo: NEO XL-
Series LTO7 dual-port FC add-on drive.

04.610.386/0001-04 WORK LINK
INFORMATICA LTDA

Não Não 40 R$ 60.979,0000 R$ 2.439.160,0000 08/07/2018
15:10:31

Marca: HPE 
Fabricante: Hewlett Packard Enterprise (HPE) 
Modelo / Versão: HPE MSL LTO-7 FC Drive Upgrade Kit 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tape Drive LTO-7 - Tecnologia LTO-7 Fiber Channel de 8 Gbps, compatível com a Tape
Library

06.241.557/0001-09 INGRAM MICRO
TECNOLOGIA E
INFORMATICA LTDA.

Não Não 40 R$ 60.979,0000 R$ 2.439.160,0000 09/07/2018
10:56:32

Marca: IBM 
Fabricante: IBM 
Modelo / Versão: TS 4300 Driver LTO7 - AGKJ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO-7, CAPACIDADE 3 TB., APLICAÇÃO BACKUP DE
DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RW

00.395.228/0001-28 CPD CONSULTORIA,
PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DE
SIST

Não Não 40 R$ 60.979,0200 R$ 2.439.160,8000 05/07/2018
17:44:44

Marca: Dell/EMC 
Fabricante: Dell/EMC 
Modelo / Versão: DELL ML3 LTO7 FC-HH Tape Drive 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tape Drive LTO-7 - Tecnologia LTO-7 Fiber Channel de 8 Gbps, compatível com a Tape
Library. Possui capacidade para armazenar 6TB de dados nativos e 15TB de dados comprimidos por fita. Para dados comprimidos,
considerada a taxa de compressão de 2,5:1; Possui taxas de transferência de dados nativos e comprimidos de 300MB/s e 750MB/s,
respectivamente; Possui proteção segura com criptografia baseada em hardware AES de 256 bits; Possui funcionalidade WORM
(write-once-read-many); Compatível com LTFS (Linear Tape File System); Possui conexão fiberchannel de no mínimo 8 [Gbps].
Totalmente compatível com os Itens 01 e 02; Todos os cabos, conectores e PDUs e demais acessórios necessários para devida
instalação e funcionamento serão fornecidos sem custo para a contratante; Inclui os serviços de instalação, configuração, suporte e
garantia por 60 (sessenta) meses; Com demais características em conformidade com as especificações constantes no edital e seus
anexos.

79.345.583/0004-95 TELETEX
COMPUTADORES E
SISTEMAS LTDA

Não Não 40 R$ 75.000,0000 R$ 3.000.000,0000 09/07/2018
09:00:34

Marca: Quantum 
Fabricante: Quantum 
Modelo / Versão: Tape Drive Module 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tape Drive LTO-7 - Tecnologia LTO-7 Fiber Channel de 8 Gbps, compati&#769;vel com
a Tape Library

05.333.907/0002-77 IT-ONE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA

Não Não 40 R$ 80.000,0000 R$ 3.200.000,0000 03/07/2018
18:52:16

Marca: Oracle 
Fabricante: Oracle 
Modelo / Versão: Storagetek LTO Tape Drive 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de Tape Drive LTO-7 - Tecnologia LTO-7 Fiber Channel de 8 Gbps,
compatível com a Tape Library, conforme descrito e exigido no referido edital e seus anexos.

03.535.902/0001-10 DECISION SERVICOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA

Não Não 40 R$ 81.000,0000 R$ 3.240.000,0000 05/07/2018
16:33:45

Marca: Quantum 
Fabricante: Quantum 
Modelo / Versão: Tape Drive LTO-7 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tape Drive LTO-7 - Tecnologia LTO-7 Fiber Channel de 8 Gbps, compatível com a Tape
Library e demais condições do Edital e Termo de Referência, bem como seus anexos. Fabricação posterior a Junho de 2018.

19.877.285/0001-71 LANLINK SOLUCOES E
COMERCIALIZACAO EM
INFORMATICA S/A

Não Não 40 R$ 85.370,0000 R$ 3.414.800,0000 06/07/2018
11:16:33

Marca: Oracle StorageTek 
Fabricante: IBM 
Modelo / Versão: LTO7 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de 40 Tape Drive StorageTek LTO IBM LTO7 8 Gb FC com capacidade para
6TB nativos e 15TB comprimidos, taxas de transferências em 300MB/s nativos e 750MB/s comprimidos, fabricação em 2018, com
garantia de 60 meses e juntamente com os serviços de instalação e configuração. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias,
contados da data de sua apresentação.

94.316.916/0005-22 LTA-RH INFORMATICA,
COMERCIO,
REPRESENTACOES LTDA

Não Não 40 R$ 120.000,0000 R$ 4.800.000,0000 09/07/2018
09:27:39

Marca: Oracle 
Fabricante: Oracle 
Modelo / Versão: STORAGETEK SL150 LTO-7 TAPE DRIVE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa
proposta está em conformidade c/ as exigências do Edital e seus Anexos. Manifestamos pleno conhecimento e ITEM 03 – Tape Drives
Ultrium 7 (LTO-7) MARCA/FABRICANTE: ORACLE MODELO: STORAGETEK SL150 LTO-7 TAPE DRIVE R.023 Possuir capacidade para
armazenar 6TB de dados nativos e 15TB de dados comprimidos por fita. Para dados comprimidos considerar a taxa de compressão de
2,5:1; R.024 Possuir taxas de transferência de dados nativos e comprimidos de 300MB/s e 750MB/s, respectivamente; R.025 Possuir
proteção segura com criptografia baseada em hardware AES de 256 bits; R.026 Possuir funcionalidade WORM (write-once-read-
many); R.027 Ser compatível com LTFS (Linear Tape File System); R.028 Possuir conexão fiber channel de no mínimo 8 [Gbps].
R.029 Ser totalmente compatível com os Itens 01 e 02; Todos os cabos, conectores e PDUs e demais acessórios necessários para
devida instalação e funcionamento devem ser fornecidos sem custo para a contratante; R.030 O fabricante deverá, obrigatoriamente,
constar na lista de “compliance verified manufacturers” do site https://www.lto.org/participants/; R.031 Incluir os serviços de
instalação, configuração, suporte e garantia por 60 (sessenta) meses; ...Demais características conforme edital e respostas de
esclarecimentos.

10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA

Sim Sim 40 R$ 1.000.000,0000 R$ 40.000.000,0000 09/07/2018
11:46:09

Marca: TANDBERG 
Fabricante: TANDBERG 
Modelo / Versão: LTO7 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO-7, CAPACIDADE 3 TB., APLICAÇÃO BACKUP DE
DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RW

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000 10.434.081/0001-91 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 120.000,0000 94.316.916/0005-22 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 85.370,0000 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 81.000,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 80.000,0000 05.333.907/0002-77 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 75.000,0000 79.345.583/0004-95 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 60.979,0200 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 60.979,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 60.979,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 60.979,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 60.500,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:06:23:963
R$ 55.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:09:03:463
R$ 53.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:11:02:933
R$ 51.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:13:37:057
R$ 50.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:14:31:000
R$ 49.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:15:25:793
R$ 60.979,0000 79.345.583/0004-95 09/07/2018 13:16:13:083
R$ 48.990,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:17:03:190
R$ 47.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:18:03:377
R$ 60.979,0200 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:20:17:240
R$ 70.000,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:20:33:390
R$ 85.000,0000 94.316.916/0005-22 09/07/2018 13:21:35:737
R$ 65.000,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:22:42:073
R$ 44.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:23:08:363
R$ 40.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:24:00:110
R$ 39.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:24:38:340
R$ 35.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:25:34:780
R$ 57.930,0700 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:25:37:457
R$ 55.033,5700 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:25:58:053
R$ 52.281,8900 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:26:18:660

Ata RP PE 34/2018 TRT 18aReg (0582845)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 69



19/08/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp 11/31

R$ 49.667,8000 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:26:40:190
R$ 47.184,4100 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:27:02:090
R$ 55.174,0000 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:27:25:460
R$ 44.825,1900 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:27:26:980
R$ 31.465,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:31:55:250
R$ 31.100,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:33:17:660
R$ 52.402,0000 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:33:28:847
R$ 39.572,7400 05.333.907/0002-77 09/07/2018 13:33:29:380
R$ 38.732,6700 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:33:35:040
R$ 26.895,1200 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:33:45:460
R$ 32.632,5500 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:34:14:203
R$ 17.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:34:51:757
R$ 32.629,0500 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:34:54:353
R$ 52.377,8100 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:34:57:917
R$ 32.626,4800 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:35:17:787
R$ 52.356,2400 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:35:18:343
R$ 37.122,2500 05.333.907/0002-77 09/07/2018 13:35:19:110
R$ 16.200,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:35:25:800
R$ 32.623,5800 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:35:38:257
R$ 23.604,0000 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:35:49:493
R$ 32.620,6000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:36:02:210
R$ 16.116,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:36:16:517
R$ 32.617,3000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:36:37:467
R$ 21.156,0000 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:36:50:910
R$ 32.613,3500 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:36:58:203
R$ 32.608,4200 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:37:18:970
R$ 32.604,6400 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:37:39:660
R$ 20.483,8000 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:37:51:170
R$ 32.601,0100 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:38:04:947
R$ 60.900,0000 10.434.081/0001-91 09/07/2018 13:38:04:970
R$ 30.900,0000 03.535.902/0001-10 09/07/2018 13:38:09:913
R$ 52.121,0000 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:38:14:320
R$ 32.550,0700 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:38:24:977
R$ 34.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:38:25:247
R$ 32.546,9100 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:38:44:993
R$ 32.542,3600 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:39:05:523
R$ 32.537,7100 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:39:26:533
R$ 51.453,0000 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:39:27:410
R$ 31.751,7600 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:39:46:880
R$ 30.180,7300 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:40:07:760
R$ 19.459,6100 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:40:11:197
R$ 30.179,7100 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:40:28:863
R$ 30.176,5000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:40:49:223
R$ 30.175,9700 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:41:10:407
R$ 30.174,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:41:31:450
R$ 30.173,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:41:51:853
R$ 28.000,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:42:05:190
R$ 30.170,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:42:11:860
R$ 30.169,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:42:32:220
R$ 23.400,0000 64.799.539/0001-35 09/07/2018 13:42:45:813
R$ 30.166,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:42:52:847
R$ 30.163,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:43:12:870
R$ 19.394,6100 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:43:20:383
R$ 30.161,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:43:33:177
R$ 30.158,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:43:53:283
R$ 30.155,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:44:13:820
R$ 50.117,0000 19.877.285/0001-71 09/07/2018 13:44:15:177
R$ 30.152,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:44:34:350
R$ 30.151,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:44:54:667
R$ 11.300,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:44:54:740
R$ 30.149,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:45:15:287
R$ 30.148,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:45:36:097
R$ 30.146,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:45:56:573
R$ 30.144,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:46:16:970
R$ 30.142,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:46:37:577
R$ 30.141,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:46:57:673
R$ 30.139,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:47:18:030
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R$ 30.138,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:47:38:137
R$ 30.136,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:47:58:817
R$ 30.135,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:48:19:657
R$ 30.132,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:48:40:257
R$ 30.131,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:49:00:623
R$ 30.129,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:49:21:280
R$ 30.127,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:49:41:877
R$ 30.126,0000 04.610.386/0001-04 09/07/2018 13:50:02:203

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 09/07/2018
13:03:47 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

09/07/2018
13:24:45 Batida iminente. Data/hora iminência: 09/07/2018 13:34:45.

Encerrado 09/07/2018
13:50:37 Item encerrado

Aceite 20/07/2018
11:05:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF:
06.241.557/0001-09, pelo melhor lance de R$ 11.300,0000.

Habilitado 20/07/2018
15:05:22

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. -
CNPJ/CPF: 06.241.557/0001-09

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 4 - FITA GRAVAÇÃO DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
24.525.493/0001-41 RADAR

DISTRIBUIDORA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 3.312 R$ 600,0000 R$ 1.987.200,0000 06/07/2018
12:42:56

Marca: FUJIFILM 
Fabricante: FUJIFILM 
Modelo / Versão: LTO 7 6.0TB/15TB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: totalmente compatível com o padrão aberto Linear Tape-Open (LTO); Possuir capacidade
nativa de no mínimo 6TB, e taxa de compressão de 2,5:1; Deve possuir velocidade de operação e transferência de dados, no mínimo,
300 MB/s; Deve possibilitar leitura e gravação de dados RW (Read and Write); Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo
produzida pelo fabricante; O fabricante deverá, obrigatoriamente, constar na lista de “compliance verified manufacturers” do site
https://www.lto.org/participants/; Deve ser compatível com o modelo de referência: IBM LTO Ultrium 7 data cartridge
(https://www.ibm.com/us-en/marketplace/lto-7); Possuir garantia por 12 (doze) meses;

40.620.098/0001-02 DISKET COMERCIO
DE ARTIGOS PARA
INFORMATICA LTDA

Sim Sim Nenhuma 3.312 R$ 600,0000 R$ 1.987.200,0000 09/07/2018
11:40:18

Marca: FUJIFILM 
Fabricante: FUJIFILM 
Modelo / Versão: FITA LTO 7 ULTRIUM FUJIFILM 6TB/15TB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita Ultrium LTO-7 - Tecnologia LTO-7

30.636.928/0001-28 CARLOS EDUARDO
VIANNA SANTOS

Sim Sim Nenhuma 3.312 R$ 685,7600 R$ 2.271.237,1200 09/07/2018
09:26:32

Marca: IBM 
Fabricante: IBM 
Modelo / Versão: 38L7302 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA ULTRIUM LTO 7 - TECNOLOGIA LTO 7 - PARTICIPAÇÃO ABERTA (COTA PRINCIPAL)

00.395.228/0001-28 CPD CONSULTORIA,
PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO
DE SIST

Não Não Nenhuma 3.312 R$ 795,0000 R$ 2.633.040,0000 05/07/2018
17:50:59

Marca: Dell/EMC 
Fabricante: Dell/EMC 
Modelo / Versão: Dell LTO7 Tape Media 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita Ultrium LTO-7 - Tecnologia LTO-7. Totalmente compatível com o padrão aberto Linear
Tape-Open (LTO); Possui capacidade nativa de no mínimo 6TB, e taxa de compressão de 2,5:1; Possui velocidade de operação e
transferência de dados, no mínimo, 300 MB/s; Possibilita leitura e gravação de dados RW (Read and Write); Está em linha de produção,
ou seja, sendo produzida pelo fabricante; Compatível com o modelo de referência: IBM LTO Ultrium 7 data cartridge
(https://www.ibm.com/us-en/marketplace/lto-7); Possui garantia por 12 (doze) meses; Com demais características em conformidade
com as especificações constantes no edital e seus anexos.

31.979.529/0001-22 SOS INFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 3.312 R$ 800,0000 R$ 2.649.600,0000 09/07/2018
11:04:57

Marca: FUJI FILM 
Fabricante: FUJI FILM 
Modelo / Versão: 16456574 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA ULTRIUM LTO-7 - Capacidade nativa de dados: 6.0 TB - Capacidade comprimida de
dados: 15.0 TB - Taxa de transferência nativo: 300 (MB/s) - Taxa de transferência comprimido: 750 (MB/s)

01.191.930/0001-32 AVANGARD
TECNOLOGIA LTDA

Sim Sim Nenhuma 3.312 R$ 880,0000 R$ 2.914.560,0000 09/07/2018
12:57:41

Marca: QUANTUM 
Fabricante: QUANTUM 
Modelo / Versão: MR-L7MQN-BC 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita Ultrium LTO-7, capacidade nativa de no mínimo 6TB, e taxa de compressão de 2,5:1;
velocidade de operação e transferência de dados, no mínimo, 300 MB/s; possibilita leitura e gravação de dados RW (Read and Write);

22.934.158/0001-71 FLASH SOLUCOES
EM IMPORTACAO E
EXPORTACAO,
PRODUTOS E S

Sim Sim Nenhuma 3.312 R$ 1.000,0000 R$ 3.312.000,0000 26/06/2018
09:25:12

Marca: SONY 
Fabricante: SONY 
Modelo / Versão: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 7 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 7

10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA

Sim Sim Nenhuma 3.312 R$ 1.000,0000 R$ 3.312.000,0000 09/07/2018
11:46:09

Marca: SONY 
Fabricante: SONY 
Modelo / Versão: FITA LTO7 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita Ultrium LTO-7 - Tecnologia LTO-7

06.241.557/0001-09 INGRAM MICRO
TECNOLOGIA E
INFORMATICA
LTDA.

Não Não Nenhuma 3.312 R$ 1.000,0000 R$ 3.312.000,0000 09/07/2018
12:44:42

Marca: IBM 
Fabricante: IBM 
Modelo / Versão: FITA LTO ULTRIUM 7 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 6, CAPACIDADE 2,5 TB., APLICAÇÃO
ARMAZENAGEM DE DADOS

94.316.916/0005-22 LTA-RH
INFORMATICA,
COMERCIO,
REPRESENTACOES
LTDA

Não Não Nenhuma 3.312 R$ 1.300,0000 R$ 4.305.600,0000 09/07/2018
09:27:39

Marca: Oracle 
Fabricante: Oracle 
Modelo / Versão: STORAGETEK LTO7 MEDIA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa
proposta está em conformidade c/ as exigências do Edital e seus Anexos. Manifestamos pleno conhecimento e ITEM 04 – Fitas Ultrium
7 (LTO-7) MARCA/FABRICANTE: ORACLE MODELO: STORAGETEK LTO7 MEDIA R.032 Ser totalmente compatível com o padrão aberto
Linear Tape-Open (LTO); R.033 Possuir capacidade nativa de no mínimo 6TB, e taxa de compressão de 2,5:1; R.034 Deve possuir
velocidade de operação e transferência de dados, no mínimo, 300 MB/s; R.035 Deve possibilitar leitura e gravação de dados RW (Read
and Write); R.036 Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzida pelo fabricante; R.037 O fabricante deverá,
obrigatoriamente, constar na lista de “compliance verified manufacturers” do site https://www.lto.org/participants/; R.038 Deve ser
compatível com o modelo de referência: IBM LTO Ultrium 7 data cartridge (https://www.ibm.com/us-en/marketplace/lto-7); R.039
Possuir garantia por 12 (doze) meses; ...Demais características conforme edital e respostas de esclarecimentos.

10.742.589/0001-57 LUANDA COMERCIO
DE SUPRIMENTOS
PARA INFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 3.312 R$ 2.000,0000 R$ 6.624.000,0000 06/07/2018
11:17:29

Marca: FUJIFILM 
Fabricante: FUJIFILM 
Modelo / Versão: LTO Ultrium 7 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita Ultrium LTO-7 - Tecnologia LTO-7 PARTICIPAÇÃO ABERTA (COTA PRINCIPAL)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000 10.742.589/0001-57 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 1.300,0000 94.316.916/0005-22 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 1.000,0000 22.934.158/0001-71 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 1.000,0000 10.434.081/0001-91 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 1.000,0000 06.241.557/0001-09 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 880,0000 01.191.930/0001-32 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 800,0000 31.979.529/0001-22 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 795,0000 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 685,7600 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 600,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 600,0000 40.620.098/0001-02 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 590,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:05:53:690
R$ 650,0000 10.742.589/0001-57 09/07/2018 13:06:48:703
R$ 606,0000 01.191.930/0001-32 09/07/2018 13:09:45:097
R$ 585,0000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:10:47:257
R$ 599,0000 01.191.930/0001-32 09/07/2018 13:12:48:867
R$ 580,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:15:25:760
R$ 598,9900 22.934.158/0001-71 09/07/2018 13:15:34:093
R$ 575,0000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:15:39:237
R$ 520,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:17:22:187
R$ 510,0000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:18:13:633
R$ 850,0000 94.316.916/0005-22 09/07/2018 13:22:25:517
R$ 500,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:32:51:523
R$ 495,0000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:33:53:970
R$ 490,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:36:38:267
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R$ 489,0000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:37:23:960
R$ 598,0000 01.191.930/0001-32 09/07/2018 13:38:28:303
R$ 585,0000 10.434.081/0001-91 09/07/2018 13:38:40:370
R$ 485,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:39:23:890
R$ 484,0000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:39:39:940
R$ 480,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:40:02:853
R$ 479,0000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:40:11:033
R$ 450,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:40:43:363
R$ 449,5000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:41:27:793
R$ 445,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:42:09:697
R$ 630,3800 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:42:51:583
R$ 444,0000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:43:17:057
R$ 440,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:43:25:700
R$ 439,9900 40.620.098/0001-02 09/07/2018 13:44:07:647
R$ 435,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:44:20:037
R$ 584,9900 22.934.158/0001-71 09/07/2018 13:44:53:583
R$ 439,0000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:46:57:503
R$ 595,0000 01.191.930/0001-32 09/07/2018 13:48:18:433
R$ 434,9900 31.979.529/0001-22 09/07/2018 13:48:38:157
R$ 434,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:48:49:470
R$ 433,9900 31.979.529/0001-22 09/07/2018 13:49:27:797
R$ 433,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:49:36:873
R$ 432,9900 31.979.529/0001-22 09/07/2018 13:49:48:067
R$ 430,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:50:04:980
R$ 429,9900 31.979.529/0001-22 09/07/2018 13:50:08:253
R$ 425,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:50:38:893
R$ 424,9900 31.979.529/0001-22 09/07/2018 13:50:43:330
R$ 423,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:51:07:417
R$ 422,9900 31.979.529/0001-22 09/07/2018 13:51:11:717
R$ 419,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:51:32:343
R$ 418,9900 31.979.529/0001-22 09/07/2018 13:52:43:943
R$ 418,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:52:52:940
R$ 417,9900 31.979.529/0001-22 09/07/2018 13:53:07:203
R$ 417,9000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:53:15:410
R$ 417,8900 31.979.529/0001-22 09/07/2018 13:53:36:593
R$ 417,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:53:44:630
R$ 416,9900 31.979.529/0001-22 09/07/2018 13:53:57:337
R$ 415,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:54:05:370
R$ 414,9900 31.979.529/0001-22 09/07/2018 13:55:52:113
R$ 414,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:56:04:727
R$ 413,9900 31.979.529/0001-22 09/07/2018 13:56:12:720
R$ 413,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:56:54:797
R$ 412,9900 31.979.529/0001-22 09/07/2018 13:56:58:747
R$ 412,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:57:31:997
R$ 411,9900 31.979.529/0001-22 09/07/2018 13:57:35:063
R$ 410,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:58:00:767
R$ 409,9900 31.979.529/0001-22 09/07/2018 13:59:29:877
R$ 405,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:59:50:170
R$ 438,9900 40.620.098/0001-02 09/07/2018 14:02:14:457

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 09/07/2018
13:04:49 Item aberto.

Iminência de Encerramento 09/07/2018
13:37:38 Batida iminente. Data/hora iminência: 09/07/2018 13:42:38.

Encerrado 09/07/2018
14:03:12 Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

09/07/2018
15:16:22

Convocado para envio de anexo o fornecedor RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF:
24.525.493/0001-41.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

09/07/2018
16:12:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI,
CNPJ/CPF: 24.525.493/0001-41.

Aceite 20/07/2018
11:20:14

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF:
24.525.493/0001-41, pelo melhor lance de R$ 405,0000.

Habilitado 20/07/2018
15:05:22

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ/CPF:
24.525.493/0001-41
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Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 5 - FITA GRAVAÇÃO DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
24.525.493/0001-41 RADAR

DISTRIBUIDORA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 116 R$ 600,0000 R$ 69.600,0000 06/07/2018
12:42:57

Marca: FUJIFILM 
Fabricante: FUJIFILM 
Modelo / Versão: LTO 7 6.0TB/15TB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: totalmente compatível com o padrão aberto Linear Tape-Open (LTO); Possuir
capacidade nativa de no mínimo 6TB, e taxa de compressão de 2,5:1; Deve possuir velocidade de operação e transferência de dados,
no mínimo, 300 MB/s; Deve possibilitar leitura e gravação de dados RW (Read and Write); Deverá estar em linha de produção, ou
seja, sendo produzida pelo fabricante; O fabricante deverá, obrigatoriamente, constar na lista de “compliance verified manufacturers”
do site https://www.lto.org/participants/; Deve ser compatível com o modelo de referência: IBM LTO Ultrium 7 data cartridge
(https://www.ibm.com/us-en/marketplace/lto-7); Possuir garantia por 12 (doze) meses;

40.620.098/0001-02 DISKET COMERCIO
DE ARTIGOS PARA
INFORMATICA LTDA

Sim Sim Nenhuma 116 R$ 600,0000 R$ 69.600,0000 09/07/2018
11:40:18

Marca: FUJIFILM 
Fabricante: FUJIFILM 
Modelo / Versão: FITA LTO 7 ULTRIUM FUJIFILM 6TB/15TB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita Ultrium LTO-7 - Tecnologia LTO-7

22.801.116/0001-62 INFRACOMIX
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 116 R$ 680,0000 R$ 78.880,0000 05/07/2018
15:30:14

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: C7977A 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fitas Ultrium 7 (LTO-7) Descrição Ser totalmente compatível com o padrão aberto
Linear Tape-Open (LTO); Possuir capacidade nativa de no mínimo 6TB, e taxa de compressão de 2,5:1; Deve possuir velocidade de
operação e transferência de dados, no mínimo, 300 MB/s; Deve possibilitar leitura e gravação de dados RW (Read and Write); Deverá
estar em linha de produção, ou seja, sendo produzida pelo fabricante; O fabricante deverá, obrigatoriamente, constar na lista de
“compliance verified manufacturers” do site https://www.lto.org/participants/; Deve ser compatível com o modelo de referência: IBM
LTO Ultrium 7 data cartridge (https://www.ibm.com/us-en/marketplace/lto-7); Possuir garantia por 12 (doze) meses;

30.636.928/0001-28 CARLOS EDUARDO
VIANNA SANTOS

Sim Sim Nenhuma 116 R$ 685,7600 R$ 79.548,1600 09/07/2018
09:26:32

Marca: IBM 
Fabricante: IBM 
Modelo / Versão: 38L7302 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA ULTRIUM LTO 7 - TECNOLOGIA LTO 7 - COTA RESERVADA PARA ME E EPP

31.979.529/0001-22 SOS INFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 116 R$ 800,0000 R$ 92.800,0000 09/07/2018
11:04:57

Marca: FUJI FILM 
Fabricante: FUJI FILM 
Modelo / Versão: 16456574 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA ULTRIUM LTO-7 - Capacidade nativa de dados: 6.0 TB - Capacidade comprimida
de dados: 15.0 TB - Taxa de transferência nativo: 300 (MB/s) - Taxa de transferência comprimido: 750 (MB/s)

01.191.930/0001-32 AVANGARD
TECNOLOGIA LTDA

Sim Sim Nenhuma 116 R$ 880,0000 R$ 102.080,0000 09/07/2018
12:57:41

Marca: QUANTUM 
Fabricante: QUANTUM 
Modelo / Versão: MR-L7MQN-BC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita Ultrium LTO-7, capacidade nativa de no mínimo 6TB, e taxa de compressão de
2,5:1; velocidade de operação e transferência de dados, no mínimo, 300 MB/s; possibilita leitura e gravação de dados RW (Read and
Write);

22.934.158/0001-71 FLASH SOLUCOES
EM IMPORTACAO E
EXPORTACAO,
PRODUTOS E S

Sim Sim Nenhuma 116 R$ 1.000,0000 R$ 116.000,0000 26/06/2018
09:27:15

Marca: SONY 
Fabricante: SONY 
Modelo / Versão: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 7 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 7

10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA

Sim Sim Nenhuma 116 R$ 1.000,0000 R$ 116.000,0000 09/07/2018
11:46:09

Marca: SONY 
Fabricante: SONY 
Modelo / Versão: FITA LTO6 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 6, CAPACIDADE 2,5 TB., APLICAÇÃO
ARMAZENAGEM DE DADOS

10.742.589/0001-57 LUANDA COMERCIO
DE SUPRIMENTOS
PARA INFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 116 R$ 2.000,0000 R$ 232.000,0000 06/07/2018
11:17:29

Marca: FUJIFILM 
Fabricante: FUJIFILM 
Modelo / Versão: LTO Ultrium 7 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita Ultrium LTO-7 - Tecnologia LTO-7 COTA RESERVADA PARA ME E EPP
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000 10.742.589/0001-57 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 1.000,0000 22.934.158/0001-71 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 1.000,0000 10.434.081/0001-91 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 880,0000 01.191.930/0001-32 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 800,0000 31.979.529/0001-22 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 685,7600 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 680,0000 22.801.116/0001-62 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 600,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 600,0000 40.620.098/0001-02 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 590,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:06:05:143
R$ 650,0000 10.742.589/0001-57 09/07/2018 13:07:00:490
R$ 606,0000 01.191.930/0001-32 09/07/2018 13:09:54:067
R$ 585,0000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:10:53:900
R$ 599,0000 01.191.930/0001-32 09/07/2018 13:12:59:957
R$ 626,0000 22.801.116/0001-62 09/07/2018 13:15:12:387
R$ 580,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:15:35:690
R$ 598,9900 22.934.158/0001-71 09/07/2018 13:15:41:207
R$ 575,0000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:15:45:147
R$ 520,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:17:32:570
R$ 510,0000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:18:23:377
R$ 500,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:32:25:997
R$ 495,0000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:34:31:810
R$ 490,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:36:46:537
R$ 489,0000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:37:40:907
R$ 598,0000 01.191.930/0001-32 09/07/2018 13:38:57:957
R$ 596,0000 10.434.081/0001-91 09/07/2018 13:39:33:030
R$ 485,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:39:37:753
R$ 484,0000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:39:50:483
R$ 445,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:42:18:413
R$ 444,0000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:43:22:853
R$ 440,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:43:34:273
R$ 439,9900 40.620.098/0001-02 09/07/2018 13:44:08:020
R$ 435,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:44:28:090
R$ 595,9900 22.934.158/0001-71 09/07/2018 13:45:12:730
R$ 439,0000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:47:04:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 09/07/2018
13:04:55 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

09/07/2018
13:37:38 Batida iminente. Data/hora iminência: 09/07/2018 13:42:38.

Encerrado 09/07/2018
13:47:10 Item encerrado

Aceite 20/07/2018
11:23:02

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.525.493/0001-41, pelo
melhor lance de R$ 435,0000 e com valor negociado a R$ 405,0000. Motivo: Valor negociado

Habilitado 20/07/2018
15:05:22 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ/CPF: 24.525.493/0001-41

Registro
Intenção de
Recurso

20/07/2018
15:07:06

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CARLOS EDUARDO VIANNA SANTOS CNPJ/CPF: 30636928000128.
Motivo: “Manifestamos intenção de recurso, tendo em vista, que a empresa possui impedimento de licitar, conforme
pode ser verificado no CEIS. Nas razões recursais justificaremos.”

Intenção de
Recurso
Aceita

20/07/2018
16:31:28

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CARLOS EDUARDO VIANNA SANTOS, CNPJ/CPF: 30636928000128. Motivo: A
manifestação não procede, pois a empresa vencedora do item 5 tem suspensão somente no âmbito do Distrito
Federal. nosso Edital no item 2.2.8 é claro quanto ao âmbito que nos abrange.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

30.636.928/0001-28 20/07/2018 15:07 20/07/2018 16:31 Aceito
Motivo Intenção:“Manifestamos intenção de recurso, tendo em vista, que a empresa possui impedimento de licitar,
conforme pode ser verificado no CEIS. Nas razões recursais justificaremos.”
Motivo Aceite ou Recusa:A manifestação não procede, pois a empresa vencedora do item 5 tem suspensão somente no
âmbito do Distrito Federal. nosso Edital no item 2.2.8 é claro quanto ao âmbito que nos abrange.

 
Item: 6 - FITA LIMPEZA DRIVE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
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                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
24.525.493/0001-41 RADAR

DISTRIBUIDORA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 739 R$ 180,0000 R$ 133.020,0000 06/07/2018
12:42:57

Marca: FUJIFILM 
Fabricante: FUJIFILM 
Modelo / Versão: LTO CLEAN 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: compatível com as unidades de fita (tape drive) LTO-7 para realizar a limpeza dos
mecanismos internos da unidade. Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzida pelo fabricante; O fabricante deverá,
obrigatoriamente, constar na lista de “compliance verified manufacturers” do site https://www.lto.org/participants/; Possuir garantia
por 12 (doze) meses;

30.636.928/0001-28 CARLOS EDUARDO
VIANNA SANTOS

Sim Sim Nenhuma 739 R$ 294,6000 R$ 217.709,4000 09/07/2018
09:26:32

Marca: SONY 
Fabricante: SONY 
Modelo / Versão: LTXCL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA DE LIMPEZA - COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA LTO -7 - PARTICIPAÇÃO ABERTA (
COTA PRINCIPAL)

31.979.529/0001-22 SOS INFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 739 R$ 300,0000 R$ 221.700,0000 09/07/2018
11:08:44

Marca: FUJI FILM 
Fabricante: FUJI FILM 
Modelo / Versão: 26200014 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTUCHO DE LIMPEZA LTO ULTRIUM - COMPATÍVEL COM AS UNIDADES DE FITA
(TAPE DRIVE) LTO-7 PARA REALIZAR A LIMPEZA DOS MECANISMOS INTERNOS DA UNIDADE

40.620.098/0001-02 DISKET COMERCIO
DE ARTIGOS PARA
INFORMATICA LTDA

Sim Sim Nenhuma 739 R$ 300,0000 R$ 221.700,0000 09/07/2018
11:40:18

Marca: Fuji 
Fabricante: Fuji 
Modelo / Versão: LTO Cleaner Fuji #26200014 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LTO Cleaner Fuji #26200014

00.395.228/0001-28 CPD CONSULTORIA,
PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO
DE SIST

Não Não Nenhuma 739 R$ 319,0000 R$ 235.741,0000 05/07/2018
17:50:59

Marca: SONY 
Fabricante: SONY 
Modelo / Versão: FITA DE LIMPEZA LTO SONY 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita de Limpeza - Compatível com Tecnologia LTO-7. Compatível com as unidades de
fita (tape drive) LTO-7 para realizar a limpeza dos mecanismos internos da unidade. Está em linha de produção, ou seja, sendo
produzida pelo fabricante; Possui garantia por 12 (doze) meses; Com demais características em conformidade com as especificações
constantes no edital e seus anexos.

94.316.916/0005-22 LTA-RH
INFORMATICA,
COMERCIO,
REPRESENTACOES
LTDA

Não Não Nenhuma 739 R$ 800,0000 R$ 591.200,0000 09/07/2018
09:27:39

Marca: Oracle 
Fabricante: Oracle 
Modelo / Versão: STORAGETEK LTO UNIVERSAL CLEANING CARTRIDGE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa
proposta está em conformidade c/ as exigências do Edital e seus Anexos. Manifestamos pleno conhecimento e ITEM 06 – Fitas de
Limpeza LTO Universal MARCA/FABRICANTE: ORACLE MODELO: STORAGETEK LTO UNIVERSAL CLEANING CARTRIDGE R.040 Ser
compatível com as unidades de fita (tape drive) LTO-7 para realizar a limpeza dos mecanismos internos da unidade. R.041 Deverá
estar em linha de produção, ou seja, sendo produzida pelo fabricante; R.042 O fabricante deverá, obrigatoriamente, constar na lista
de “compliance verified manufacturers” do site https://www.lto.org/participants/; R.043 Possuir garantia por 12 (doze) meses;
...Demais características conforme edital e respostas de esclarecimentos.

01.191.930/0001-32 AVANGARD
TECNOLOGIA LTDA

Sim Sim Nenhuma 739 R$ 880,0000 R$ 650.320,0000 09/07/2018
12:59:18

Marca: QUANTUM 
Fabricante: QUANTUM 
Modelo / Versão: MR-LUCQN-BC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: compatível com as unidades de fita (tape drive) LTO-7 para realizar a limpeza dos
mecanismos internos da unidade.

22.934.158/0001-71 FLASH SOLUCOES
EM IMPORTACAO E
EXPORTACAO,
PRODUTOS E S

Sim Sim Nenhuma 739 R$ 1.000,0000 R$ 739.000,0000 26/06/2018
09:27:15

Marca: SONY 
Fabricante: SONY 
Modelo / Versão: FITA LIMPEZA DRIVE, VIDA ÚTIL 50 CICLOS LIMPEZA, 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA LIMPEZA DRIVE, VIDA ÚTIL 50 CICLOS LIMPEZA, FORMATO CARTUCHO,
APLICAÇÃO UNIDADE GRAVAÇÃO ULTRIUM3, TIPO LTO

10.742.589/0001-57 LUANDA COMERCIO
DE SUPRIMENTOS
PARA INFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 739 R$ 1.000,0000 R$ 739.000,0000 06/07/2018
11:17:29

Marca: FUJIFILM 
Fabricante: FUJIFILM 
Modelo / Versão: FITA LIMPEZA LTO 7 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita de Limpeza - Compatível com Tecnologia LTO-7 PARTICIPAÇÃO ABERTA (COTA
PRINCIPAL)

10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E Sim Sim Nenhuma 739 R$ 1.000,0000 R$ 739.000,0000 09/07/2018
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SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA

11:46:09

Marca: TANDBERG 
Fabricante: TANDBERG 
Modelo / Versão: FITA LTO DE LIMPEZA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA LIMPEZA DRIVE, VIDA ÚTIL 50 CICLOS LIMPEZA, FORMATO CARTUCHO,
APLICAÇÃO UNIDADE GRAVAÇÃO ULTRIUM3, TIPO LTO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000 22.934.158/0001-71 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 1.000,0000 10.742.589/0001-57 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 1.000,0000 10.434.081/0001-91 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 880,0000 01.191.930/0001-32 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 800,0000 94.316.916/0005-22 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 319,0000 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 300,0000 40.620.098/0001-02 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 300,0000 31.979.529/0001-22 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 294,6000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 180,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 200,0000 10.742.589/0001-57 09/07/2018 13:06:20:070
R$ 580,0000 01.191.930/0001-32 09/07/2018 13:10:20:317
R$ 199,0000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:11:34:620
R$ 299,9900 22.934.158/0001-71 09/07/2018 13:16:17:717
R$ 191,6000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:18:51:590
R$ 600,0000 94.316.916/0005-22 09/07/2018 13:22:49:270
R$ 294,0000 10.434.081/0001-91 09/07/2018 13:40:12:670
R$ 293,0000 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:51:45:190
R$ 190,0000 31.979.529/0001-22 09/07/2018 14:01:20:073

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 09/07/2018
13:05:26 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

09/07/2018
13:59:11 Batida iminente. Data/hora iminência: 09/07/2018 14:09:11.

Encerrado 09/07/2018
14:18:01 Item encerrado

Aceite 20/07/2018
11:27:06

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.525.493/0001-
41, pelo melhor lance de R$ 180,0000.

Habilitado 20/07/2018
15:05:22

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ/CPF:
24.525.493/0001-41

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 7 - FITA LIMPEZA DRIVE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
24.525.493/0001-41 RADAR

DISTRIBUIDORA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 243 R$ 180,0000 R$ 43.740,0000 06/07/2018
12:42:57

Marca: FUJIFILM 
Fabricante: FUJIFILM 
Modelo / Versão: LTO CLEAN 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: compatível com as unidades de fita (tape drive) LTO-7 para realizar a limpeza dos
mecanismos internos da unidade. Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzida pelo fabricante; O fabricante deverá,
obrigatoriamente, constar na lista de “compliance verified manufacturers” do site https://www.lto.org/participants/; Possuir garantia
por 12 (doze) meses;

22.801.116/0001-62 INFRACOMIX
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 243 R$ 290,0000 R$ 70.470,0000 05/07/2018
15:30:14

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: C7978A 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fitas de Limpeza LTO Universal Descrição Ser compatível com as unidades de fita (tape
drive) LTO-7 para realizar a limpeza dos mecanismos inter-nos da unidade. Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo
produzida pelo fabricante; O fabricante deverá, obrigatoriamente, constar na lista de “compliance verified manufacturers” do site
https://www.lto.org/participants/; Possuir garantia por 12 (doze) meses;

30.636.928/0001-28 CARLOS EDUARDO
VIANNA SANTOS

Sim Sim Nenhuma 243 R$ 294,6000 R$ 71.587,8000 09/07/2018
09:26:32

Marca: SONY 
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Fabricante: SONY 
Modelo / Versão: LTXCL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA DE LIMPEZA - COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA LTO -7 - COTA RESERVADA PARA
ME E EPP

31.979.529/0001-22 SOS INFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 243 R$ 300,0000 R$ 72.900,0000 09/07/2018
11:08:44

Marca: FUJI FILM 
Fabricante: FUJI FILM 
Modelo / Versão: 26200014 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTUCHO DE LIMPEZA LTO ULTRIUM - COMPATÍVEL COM AS UNIDADES DE FITA
(TAPE DRIVE) LTO-7 PARA REALIZAR A LIMPEZA DOS MECANISMOS INTERNOS DA UNIDADE

40.620.098/0001-02 DISKET COMERCIO
DE ARTIGOS PARA
INFORMATICA LTDA

Sim Sim Nenhuma 243 R$ 300,0000 R$ 72.900,0000 09/07/2018
11:40:18

Marca: Fuji 
Fabricante: Fuji 
Modelo / Versão: LTO Cleaner Fuji #26200014 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LTO Cleaner Fuji #26200014

22.934.158/0001-71 FLASH SOLUCOES
EM IMPORTACAO E
EXPORTACAO,
PRODUTOS E S

Sim Sim Nenhuma 243 R$ 1.000,0000 R$ 243.000,0000 26/06/2018
09:27:15

Marca: SONY 
Fabricante: SONY 
Modelo / Versão: FITA LIMPEZA DRIVE, VIDA ÚTIL 50 CICLOS LIMPEZA, 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA LIMPEZA DRIVE, VIDA ÚTIL 50 CICLOS LIMPEZA, FORMATO CARTUCHO,
APLICAÇÃO UNIDADE GRAVAÇÃO ULTRIUM3, TIPO LTO

10.742.589/0001-57 LUANDA COMERCIO
DE SUPRIMENTOS
PARA INFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 243 R$ 1.000,0000 R$ 243.000,0000 06/07/2018
11:17:29

Marca: FUJIFILM 
Fabricante: FUJIFILM 
Modelo / Versão: FITA LIMPEZA LTO 7 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita de Limpeza - Compatível com Tecnologia LTO-7 COTA RESERVADA PARA ME E EPP

10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA

Sim Sim Nenhuma 243 R$ 1.000,0000 R$ 243.000,0000 09/07/2018
11:46:09

Marca: TANDBERG 
Fabricante: TANDBERG 
Modelo / Versão: FITA LTO DE LIMPEZA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA LIMPEZA DRIVE, VIDA ÚTIL 50 CICLOS LIMPEZA, FORMATO CARTUCHO,
APLICAÇÃO UNIDADE GRAVAÇÃO ULTRIUM3, TIPO LTO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000 22.934.158/0001-71 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 1.000,0000 10.742.589/0001-57 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 1.000,0000 10.434.081/0001-91 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 300,0000 31.979.529/0001-22 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 300,0000 40.620.098/0001-02 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 294,6000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 290,0000 22.801.116/0001-62 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 180,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 200,0000 10.742.589/0001-57 09/07/2018 13:06:32:693
R$ 199,0000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:11:55:833
R$ 287,0000 22.801.116/0001-62 09/07/2018 13:15:21:570
R$ 299,9900 22.934.158/0001-71 09/07/2018 13:16:22:360
R$ 191,6000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:19:02:910
R$ 294,0000 10.434.081/0001-91 09/07/2018 13:40:36:090
R$ 190,0000 31.979.529/0001-22 09/07/2018 14:01:48:167

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 09/07/2018
13:05:34 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

09/07/2018
13:59:11 Batida iminente. Data/hora iminência: 09/07/2018 14:09:11.

Encerrado 09/07/2018
14:18:01 Item encerrado

Aceite 20/07/2018
11:27:22

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.525.493/0001-
41, pelo melhor lance de R$ 180,0000.

Habilitado 20/07/2018
15:05:22

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ/CPF:
24.525.493/0001-41

Não existem intenções de recurso para o item
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Item: 8 - ETIQUETA PERSONALIZADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
24.525.493/0001-41 RADAR

DISTRIBUIDORA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 260 R$ 70,0000 R$ 18.200,0000 06/07/2018
12:44:11

Marca: CLICKLABEL 
Fabricante: CLICKLABEL 
Modelo / Versão: ETIQUETA DE COD BARRA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: R.044 Para este item será considerado uma cartela a quantidade de 20 etiquetas;
R.045 Devem possuir código de barra de oito caracteres alfanuméricos cuja sequência será indicada pelo Regional em momento
oportuno; R.046 Devem ser impressas com a tecnologia de transferência térmica ou impressão laser em papel sem brilho (fosco);
R.047 Devem apresentar características reflexivas e de contraste entre o preto e o branco adequada para leitura óptica de tape
libraries de backup; R.048 Devem ser resistentes à água e abrasão; R.049 Devem ser totalmente compatíveis com padrão AIM
Uniform Symbol USS-39 e SCSI-3 Medium Changer Commands (SMC) ANSI NCITS 314-199X; R.050 Possuir garantia por 12 (doze)
meses; R.051 Devem ter dimensões adequadas, devendo caber no rebaixo da lateral do cartucho, sem ondulações nas laterais ou
extremidades, conforme medidas indicadas no Anexo C deste TR;

22.801.116/0001-62 INFRACOMIX
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 260 R$ 120,0000 R$ 31.200,0000 05/07/2018
15:30:14

Marca: SOMÍDIA 
Fabricante: SOMÍDIA 
Modelo / Versão: ETIQUETA CÓDIGO DE BARRAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartelas de Etiquetas Código Barras Fita LTO-7 Descrição Para este item será
considerado uma cartela a quantidade de 20 etiquetas; Devem possuir código de barra de oito caracteres alfanuméricos cuja
sequência será indicada pelo Regio-nal em momento oportuno; Devem ser impressas com a tecnologia de transferência térmica ou
impressão laser em papel sem brilho (fosco); Devem apresentar características reflexivas e de contraste entre o preto e o branco
adequada para leitura óptica de tape libraries de backup; Devem ser resistentes à água e abrasão; Devem ser totalmente
compatíveis com padrão AIM Uniform Symbol USS-39 e SCSI-3 Medium Changer Commands (SMC) ANSI NCITS 314-199X; Possuir
garantia por 12 (doze) meses; Devem ter dimensões adequadas, devendo caber no rebaixo da lateral do cartucho, sem ondulações
nas laterais ou extremidades, conforme medidas indicadas no Anexo C deste TR;

30.636.928/0001-28 CARLOS EDUARDO
VIANNA SANTOS

Sim Sim Nenhuma 260 R$ 121,0000 R$ 31.460,0000 09/07/2018
09:26:32

Marca: TRI OPTIC 
Fabricante: TRI OPTIC 
Modelo / Versão: TTG-LTO-IMP 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTELAS DE ETIQUETAS DE CÓDIGO DE BARRAS FITA LTO 7 COMPATÍVEIS COM
FITAS ULTRIUM LTO 7 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP

31.979.529/0001-22 SOS INFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 260 R$ 300,0000 R$ 78.000,0000 09/07/2018
11:12:34

Marca: LABEL COMPUTER 
Fabricante: LABEL COMPUTER 
Modelo / Versão: ETIQUETA LABEL COMPUTER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTELA COM A QQUANTIDADE DE 20 UNDADES - CÓDIGO DE BARRA DE OITO
CARACTERES ALFANUMÉRICOS - IMPRESSAS COM A TECNOLOGIA DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA OU IMPRESSÃO LASER EM PAPEL
SEM BRILHO (FOSCO) - CARACTERÍSTICAS REFLEXIVAS E DE CONTRASTE ENTRE O PRETO E O BRANCO ADEQUADA PARA LEITURA
ÓPTICA DE TAPE LIBRARIES DE BACKUP - RESISTENTES À ÁGUA E ABRASÃO - COMPATÍVEIS COM PADRÃO AIM UNIFORM SYMBOL
USS-39 E SCSI-3 MEDIUM CHANGER COMMANDS (SMC) ANSI NCITS 314-199X

01.191.930/0001-32 AVANGARD
TECNOLOGIA LTDA

Sim Sim Nenhuma 260 R$ 300,0000 R$ 78.000,0000 09/07/2018
12:39:25

Marca: label computer 
Fabricante: label computer 
Modelo / Versão: PN 011 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartelas de Etiquetas Codigo de Barras Fital LTO-7 compativeis com fitas Ultrium LTO-7

22.934.158/0001-71 FLASH SOLUCOES
EM IMPORTACAO E
EXPORTACAO,
PRODUTOS E S

Sim Sim Nenhuma 260 R$ 1.000,0000 R$ 260.000,0000 26/06/2018
09:45:24

Marca: TRI-OPTIC 
Fabricante: TRI-OPTIC 
Modelo / Versão: Cartelas de Etiquetas Código Barras Fita LTO-7 - C 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartelas de Etiquetas Código Barras Fita LTO-7 - Compatíveis com fitas Ultrium LTO-7

10.742.589/0001-57 LUANDA COMERCIO
DE SUPRIMENTOS
PARA INFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 260 R$ 1.000,0000 R$ 260.000,0000 06/07/2018
11:17:29

Marca: LABEL 
Fabricante: LABEL 
Modelo / Versão: ETIQUETAS CÓDIGO DE BARRAS LTO-7 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartelas de Etiquetas Código Barras Fita LTO-7 - Compatíveis com fitas Ultrium LTO-7
Cartela com 20 Unidades. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000 22.934.158/0001-71 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 1.000,0000 10.742.589/0001-57 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 300,0000 31.979.529/0001-22 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 300,0000 01.191.930/0001-32 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 121,0000 30.636.928/0001-28 09/07/2018 13:00:46:720
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R$ 120,0000 22.801.116/0001-62 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 70,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 150,0000 10.742.589/0001-57 09/07/2018 13:07:13:110
R$ 65,0000 22.801.116/0001-62 09/07/2018 13:15:40:863
R$ 64,9900 22.934.158/0001-71 09/07/2018 13:16:28:230
R$ 64,5000 22.801.116/0001-62 09/07/2018 13:16:35:697
R$ 64,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:16:51:960
R$ 63,0000 22.801.116/0001-62 09/07/2018 13:17:12:403
R$ 62,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:17:41:870
R$ 61,0000 22.801.116/0001-62 09/07/2018 13:18:28:403
R$ 58,0000 22.801.116/0001-62 09/07/2018 13:22:23:773
R$ 55,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:31:40:870
R$ 78,0000 01.191.930/0001-32 09/07/2018 13:37:27:363
R$ 54,9900 22.934.158/0001-71 09/07/2018 13:37:44:843
R$ 54,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 13:39:47:320
R$ 53,9900 22.934.158/0001-71 09/07/2018 14:05:04:387
R$ 52,0000 24.525.493/0001-41 09/07/2018 14:07:10:650

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 09/07/2018
13:05:44 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

09/07/2018
13:59:11 Batida iminente. Data/hora iminência: 09/07/2018 14:09:11.

Encerrado 09/07/2018
14:09:45 Item encerrado

Aceite 20/07/2018
11:37:28

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.525.493/0001-
41, pelo melhor lance de R$ 52,0000.

Habilitado 20/07/2018
15:05:22

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ/CPF:
24.525.493/0001-41

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 9 - ESTANTE RACK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
12.991.409/0001-04 BALI COMERCIAL

LTDA
Sim Sim Nenhuma 27 R$ 4.485,8200 R$ 121.117,1400 03/07/2018

13:42:06
Marca: Ampi Metalúrgica 
Fabricante: Ampi Metalúrgica 
Modelo / Versão: Rack piso 42x1100mm 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack padrão 42U, 19"; profundidade mínima de 1070 mm. Possuir altura de 42U e com
indicação visual dos rack´s units "U" (1- 42), padrão 19´´, profundidade mínima de 1070 mm; Possuir porta frontal e traseira em aço
perfurado propiciando melhoria na refrigeração do rack; Permitir a inversão da abertura da porta frontal; Estar em conformidade com
o padrão EIA-310; Ser constituído por perfis de aço reforçado; Possibilitar movimentação com carga total mínima de 600 Kg sem
empenamento de nenhum de seus componentes estruturais; Possuir mecanismo de regulagem de nível de solo (easily accessible
leveling feet); Ser dotado de base vazada de forma a permitir o fluxo ascendente de ar, a partir de dutos de piso, dispensando o uso
de gavetas intermediárias de ventilação forçada; Incluir os serviços de instalação e garantia por 12 (doze) meses; DECLARO
CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES
CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM
ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra
incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos,
de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão. Declaro também que para este
produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão competente. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contada da data do
recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE. Prazo de Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias após o recebimento da Nota de
Empenho pela CONTRATADA. Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Procedência: Nacional.

16.911.267/0001-70 PORTELA
LOGÍSTICA E
CONSTRUÇÕES
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 27 R$ 4.485,8200 R$ 121.117,1400 04/07/2018
14:32:04

Marca: GARRA 
Fabricante: GARRA 
Modelo / Versão: GARRA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: R.052 Possuir altura de 42U e com indicação visual dos rack’s units “U” (1- 42), padrão
19’’, profundidade mínima de 1070 mm; R.053 Possuir porta frontal e traseira em aço perfurado propiciando melhoria na refrigeração
do rack; R.054 Permitir a inversão da abertura da porta frontal; R.055 Estar em conformidade com o padrão EIA-310; R.056 Ser
constituído por perfis de aço reforçado; R.057 Possibilitar movimentação com carga total mínima de 600 Kg sem empenamento de
nenhum de seus componentes estruturais; R.058 Possuir mecanismo de regulagem de nível de solo (easily accessible leveling feet);
R.059 Ser dotado de base vazada de forma a permitir o fluxo ascendente de ar, a partir de dutos de piso, dispensando o uso de
gavetas intermediárias de ventilação forçada; R.060 Incluir os serviços de instalação e garantia por 12 (doze) meses;

10.431.933/0001-97 SIGMA SIX LTDA Sim Sim TP 27 R$ 4.485,8200 R$ 121.117,1400 06/07/2018
09:34:22

Marca: Metalurgica Contato 
Fabricante: Metalurgica Contato 
Modelo / Versão: Rack padrão 42U, 19”; profundidade mínima de 1070 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE RACK, PADRÃO 19´ X 42U, ESTRUTURA CHAPA AÇO, PORTAS LATERAIS E
TRASEIRAS EM AÇO, PORTA FRONTAL COM TRANCA, COR PRETA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, APLICAÇÃO REDE
DE INFORMÁTICA, CAPACIDADE CARGA 600 - Rack padrão 42U, 19”; profundidade mínima de 1070 mm

14.790.131/0001-24 INTELIX
TECNOLOGIA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 27 R$ 4.485,8200 R$ 121.117,1400 06/07/2018
13:10:34

Marca: COBRA 
Fabricante: COBRA 
Modelo / Versão: COBRA COBRPGF42110 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack padrão 42U, 19”; profundidade mínima de 1070 mm. Possuir porta frontal e
traseira em aço perfurado propiciando melhoria na refrigeração do rack; Permitir a inversão da abertura da porta frontal; Estar em
conformidade com o padrão EIA-310; Ser constituído por perfis de aço reforçado; Possibilitar movimentação com carga total mínima
de 600 Kg sem empenamento de nenhum de seus componentes estruturais; Possuir mecanismo de regulagem de nível de solo (easily
accessible leveling feet); Ser dotado de base vazada de forma a permitir o fluxo ascendente de ar, a partir de dutos de piso,
dispensando o uso de gavetas intermediárias de ventilação forçada; Incluir os serviços de instalação e garantia por 12 (doze) meses;

26.817.275/0001-06 SS2 SERVICOS E
COMERCIO DE
PRODUTOS LTDA

Sim Sim TP 27 R$ 5.000,0000 R$ 135.000,0000 06/07/2018
11:04:04

Marca: CONTATO 
Fabricante: CONTATO 
Modelo / Versão: RACK 42U 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Possuir altura de 42U e com indicação visual dos rack’s units “U” (1- 42), padrão 19’’,
profundidade mínima de 1070 mm; Possuir porta frontal e traseira em aço perfurado propiciando melhoria na refrigeração do rack;
Permitir a inversão da abertura da porta frontal; Estar em conformidade com o padrão EIA-310; Ser constituído por perfis de aço
reforçado; Possibilitar movimentação com carga total mínima de 600 Kg sem empenamento de nenhum de seus componentes
estruturais; Possuir mecanismo de regulagem de nível de solo (easily accessible leveling feet); Ser dotado de base vazada de forma a
permitir o fluxo ascendente de ar, a partir de dutos de piso, dispensando o uso de gavetas intermediárias de ventilação forçada; "

00.395.228/0001-28 CPD CONSULTORIA,
PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO
DE SIST

Não Não Nenhuma 27 R$ 6.988,0000 R$ 188.676,0000 05/07/2018
17:50:59

Marca: APC 
Fabricante: APC 
Modelo / Versão: APC RACK PADRAO 19 NETSHELTER 42U 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack padrão 42U, 19”; profundidade mínima de 1070 mm. Possui altura de 42U e com
indicação visual dos rack’s units “U” (1- 42), padrão 19’’, profundidade mínima de 1070 mm; Possui porta frontal e traseira em aço
perfurado propiciando melhoria na refrigeração do rack; Permite a inversão da abertura da porta frontal; Conformidade com o padrão
EIA-310; Constituído por perfis de aço reforçado; Possibilita movimentação com carga total mínima de 600 Kg sem empenamento de
nenhum de seus componentes estruturais; Possui mecanismo de regulagem de nível de solo (easily accessible leveling feet); Dotado
de base vazada permitindo o fluxo ascendente de ar, a partir de dutos de piso, dispensando o uso de gavetas intermediárias de
ventilação forçada; Inclui os serviços de instalação e garantia por 12 (doze) meses. Com demais características em conformidade com
as especificações constantes no edital e seus anexos.

01.191.930/0001-32 AVANGARD
TECNOLOGIA LTDA

Sim Sim Nenhuma 27 R$ 8.000,0000 R$ 216.000,0000 09/07/2018
12:39:25

Marca: M.F. 
Fabricante: M.F. 
Modelo / Versão: 42 Us 1100 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack Padrao 42U, 19"; profundidade de 1100 mm

13.347.993/0001-14 D.W.L. COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA

Sim Sim Nenhuma 27 R$ 10.000,0000 R$ 270.000,0000 22/06/2018
16:31:42

Marca: WTotem 
Fabricante: WTotem 
Modelo / Versão: WTotem 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir altura de 42U e com indicação visual dos rack’s units “U” (1- 42), padrão 19’’,
profundidade mínima de 1070 mm; Possuir porta frontal e traseira em aço perfurado propiciando melhoria na refrigeração do rack;
Permitir a inversão da abertura da porta frontal; Estar em conformidade com o padrão EIA-310; Ser constituído por perfis de aço
reforçado; Possibilitar movimentação com carga total mínima de 600 Kg sem empenamento de nenhum de seus componentes
estruturais; Possuir mecanismo de regulagem de nível de solo (easily accessible leveling feet); R.059 Ser dotado de base vazada de
forma a permitir o fluxo ascendente de ar, a partir de dutos de piso, dispensando o uso de gavetas intermediárias de ventilação
forçada; Incluir os serviços de instalação e garantia por 12 (doze) meses

19.169.617/0001-63 COMERCIAL
LUCARA - EIRELI

Sim Sim TP 27 R$ 10.000,0000 R$ 270.000,0000 06/07/2018
12:43:59

Marca: Novello&Godoy 
Fabricante: Novello&Godoy 
Modelo / Versão: RACK42U 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE RACK, PADRÃO 19´ X 42U, ESTRUTURA CHAPA AÇO, PORTAS LATERAIS E
TRASEIRAS EM AÇO, PORTA FRONTAL COM TRANCA, COR PRETA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, APLICAÇÃO REDE
DE INFORMÁTICA, CAPACIDADE CARGA 600 KG

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000 13.347.993/0001-14 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 10.000,0000 19.169.617/0001-63 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 8.000,0000 01.191.930/0001-32 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 6.988,0000 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 5.000,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 4.485,8200 10.431.933/0001-97 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 4.485,8200 14.790.131/0001-24 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 4.485,8200 16.911.267/0001-70 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 4.485,8200 12.991.409/0001-04 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 4.481,3700 16.911.267/0001-70 09/07/2018 13:05:52:123
R$ 4.480,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:07:08:413
R$ 4.472,4100 16.911.267/0001-70 09/07/2018 13:07:11:760
R$ 4.400,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:07:38:270
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R$ 4.395,5000 16.911.267/0001-70 09/07/2018 13:07:41:493
R$ 4.100,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:08:28:653
R$ 4.085,6500 16.911.267/0001-70 09/07/2018 13:08:31:663
R$ 3.900,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:08:50:703
R$ 3.885,9700 16.911.267/0001-70 09/07/2018 13:08:54:143
R$ 3.500,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:09:14:537
R$ 3.486,5100 16.911.267/0001-70 09/07/2018 13:09:17:593
R$ 3.000,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:09:40:877
R$ 3.250,0000 16.911.267/0001-70 09/07/2018 13:09:41:130
R$ 4.200,0000 01.191.930/0001-32 09/07/2018 13:10:42:973
R$ 5.866,2900 00.395.228/0001-28 09/07/2018 13:55:33:710
R$ 2.998,9000 10.431.933/0001-97 09/07/2018 13:56:43:700
R$ 2.998,8900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 13:56:49:720
R$ 2.998,8500 10.431.933/0001-97 09/07/2018 13:57:05:823
R$ 2.998,8400 12.991.409/0001-04 09/07/2018 13:57:10:020
R$ 2.998,8000 10.431.933/0001-97 09/07/2018 13:57:34:620
R$ 2.998,7900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 13:57:37:963
R$ 2.997,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:57:48:367
R$ 2.996,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 13:57:58:070
R$ 2.950,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:58:09:220
R$ 2.996,5000 10.431.933/0001-97 09/07/2018 13:58:14:323
R$ 2.949,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 13:58:18:090
R$ 2.900,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:58:34:860
R$ 2.899,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 13:58:38:540
R$ 2.935,0000 10.431.933/0001-97 09/07/2018 13:58:39:853
R$ 2.850,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:58:55:767
R$ 2.849,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 13:58:58:917
R$ 2.830,0000 10.431.933/0001-97 09/07/2018 13:59:06:097
R$ 2.750,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:59:16:073
R$ 2.749,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 13:59:19:330
R$ 2.700,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:59:37:627
R$ 2.699,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 13:59:40:830
R$ 2.748,0000 10.431.933/0001-97 09/07/2018 13:59:42:133
R$ 2.650,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:59:59:437
R$ 2.649,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 14:00:02:607
R$ 2.600,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 14:00:24:220
R$ 2.599,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 14:00:27:550
R$ 2.500,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 14:00:47:053
R$ 2.499,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 14:00:50:337
R$ 2.600,0000 10.431.933/0001-97 09/07/2018 14:00:55:963
R$ 2.400,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 14:01:08:483
R$ 2.399,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 14:01:11:667
R$ 2.300,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 14:01:30:433
R$ 2.299,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 14:01:35:710
R$ 2.100,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 14:01:51:900
R$ 2.099,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 14:01:56:080
R$ 2.000,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 14:02:18:650
R$ 1.999,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 14:02:21:707
R$ 1.800,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 14:02:53:910
R$ 4.000,0000 13.347.993/0001-14 09/07/2018 14:09:09:267

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 09/07/2018
13:05:50 Item aberto.

Iminência de Encerramento 09/07/2018
13:51:48 Batida iminente. Data/hora iminência: 09/07/2018 13:56:48.

Encerrado 09/07/2018
14:11:37 Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

09/07/2018
15:29:43

Convocado para envio de anexo o fornecedor SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 26.817.275/0001-06.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

09/07/2018
16:18:53

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SS2 SERVICOS E COMERCIO DE
PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.817.275/0001-06.

Aceite 13/07/2018
11:20:07

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 26.817.275/0001-06, pelo melhor lance de R$ 1.800,0000.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

13/07/2018
11:20:29

Convocado para envio de anexo o fornecedor SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 26.817.275/0001-06.
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Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

13/07/2018
11:34:01

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SS2 SERVICOS E COMERCIO DE
PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.817.275/0001-06.

Habilitado 20/07/2018
15:05:22

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA -
CNPJ/CPF: 26.817.275/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 10 - ESTANTE RACK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
22.801.116/0001-62 INFRACOMIX

COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 5 R$ 4.400,0000 R$ 22.000,0000 05/07/2018
16:22:10

Marca: MF METALURGIA FINA 
Fabricante: MF METALURGIA FINA 
Modelo / Versão: RACK 19POL. 42USX110MMR PISO SERVIDOR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK Descrição Possuir altura de 42U e com indicação visual dos rack’s units “U” (1-
42), padrão 19’’, profundidade mínima de 1070 mm; Possuir porta frontal e traseira em aço perfurado propiciando melhoria na
refrigeração do rack; Permitir a inversão da abertura da porta frontal; Estar em conformidade com o padrão EIA-310; Ser constituído
por perfis de aço reforçado; Possibilitar movimentação com carga total mínima de 600 Kg sem empenamento de nenhum de seus
componentes estruturais; Possuir mecanismo de regulagem de nível de solo (easily accessible leveling feet); Ser dotado de base
vazada de forma a permitir o fluxo ascendente de ar, a partir de dutos de piso, dispensando o uso de gavetas intermediárias de
ventilação forçada; Incluir os serviços de instalação e garantia por 12 (doze) meses;

12.991.409/0001-04 BALI COMERCIAL
LTDA

Sim Sim Nenhuma 5 R$ 4.485,8200 R$ 22.429,1000 03/07/2018
13:42:06

Marca: Ampi Metalúrgica 
Fabricante: Ampi Metalúrgica 
Modelo / Versão: Rack piso 42x1100mm 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack padrão 42U, 19"; profundidade mínima de 1070 mm. Possuir altura de 42U e com
indicação visual dos rack´s units "U" (1- 42), padrão 19´´, profundidade mínima de 1070 mm; Possuir porta frontal e traseira em
aço perfurado propiciando melhoria na refrigeração do rack; Permitir a inversão da abertura da porta frontal; Estar em conformidade
com o padrão EIA-310; Ser constituído por perfis de aço reforçado; Possibilitar movimentação com carga total mínima de 600 Kg sem
empenamento de nenhum de seus componentes estruturais; Possuir mecanismo de regulagem de nível de solo (easily accessible
leveling feet); Ser dotado de base vazada de forma a permitir o fluxo ascendente de ar, a partir de dutos de piso, dispensando o uso
de gavetas intermediárias de ventilação forçada; Incluir os serviços de instalação e garantia por 12 (doze) meses; DECLARO
CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES
CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM
ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra
incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos,
de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão. Declaro também que para este
produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão competente. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contada da data
do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE. Prazo de Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias após o recebimento da Nota
de Empenho pela CONTRATADA. Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Procedência:
Nacional.

16.911.267/0001-70 PORTELA
LOGÍSTICA E
CONSTRUÇÕES
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 5 R$ 4.485,8200 R$ 22.429,1000 04/07/2018
14:32:04

Marca: GARRA 
Fabricante: GARRA 
Modelo / Versão: GARRA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: R.052 Possuir altura de 42U e com indicação visual dos rack’s units “U” (1- 42), padrão
19’’, profundidade mínima de 1070 mm; R.053 Possuir porta frontal e traseira em aço perfurado propiciando melhoria na refrigeração
do rack; R.054 Permitir a inversão da abertura da porta frontal; R.055 Estar em conformidade com o padrão EIA-310; R.056 Ser
constituído por perfis de aço reforçado; R.057 Possibilitar movimentação com carga total mínima de 600 Kg sem empenamento de
nenhum de seus componentes estruturais; R.058 Possuir mecanismo de regulagem de nível de solo (easily accessible leveling feet);
R.059 Ser dotado de base vazada de forma a permitir o fluxo ascendente de ar, a partir de dutos de piso, dispensando o uso de
gavetas intermediárias de ventilação forçada; R.060 Incluir os serviços de instalação e garantia por 12 (doze) meses;

10.431.933/0001-97 SIGMA SIX LTDA Sim Sim TP 5 R$ 4.485,8200 R$ 22.429,1000 06/07/2018
09:34:22

Marca: Metalurgica Contato 
Fabricante: Metalurgica Contato 
Modelo / Versão: Rack padrão 42U, 19”; profundidade mínima de 1070 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE RACK, PADRÃO 19´ X 42U, ESTRUTURA CHAPA AÇO, PORTAS LATERAIS E
TRASEIRAS EM AÇO, PORTA FRONTAL COM TRANCA, COR PRETA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, APLICAÇÃO REDE
DE INFORMÁTICA, CAPACIDADE CARGA 600 - Rack padrão 42U, 19”; profundidade mínima de 1070 mm

14.790.131/0001-24 INTELIX
TECNOLOGIA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 5 R$ 4.485,8200 R$ 22.429,1000 06/07/2018
13:10:34

Marca: COBRA 
Fabricante: COBRA 
Modelo / Versão: COBRA COBRPGF42110 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack padrão 42U, 19”; profundidade mínima de 1070 mm. Possuir porta frontal e
traseira em aço perfurado propiciando melhoria na refrigeração do rack; Permitir a inversão da abertura da porta frontal; Estar em
conformidade com o padrão EIA-310; Ser constituído por perfis de aço reforçado; Possibilitar movimentação com carga total mínima
de 600 Kg sem empenamento de nenhum de seus componentes estruturais; Possuir mecanismo de regulagem de nível de solo
(easily accessible leveling feet); Ser dotado de base vazada de forma a permitir o fluxo ascendente de ar, a partir de dutos de piso,
dispensando o uso de gavetas intermediárias de ventilação forçada; Incluir os serviços de instalação e garantia por 12 (doze) meses;

26.817.275/0001-06 SS2 SERVICOS E
COMERCIO DE
PRODUTOS LTDA

Sim Sim TP 5 R$ 5.000,0000 R$ 25.000,0000 06/07/2018
11:04:04

Marca: CONTATO 
Fabricante: CONTATO 
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Modelo / Versão: RACK 42U 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Possuir altura de 42U e com indicação visual dos rack’s units “U” (1- 42), padrão 19’’,
profundidade mínima de 1070 mm; Possuir porta frontal e traseira em aço perfurado propiciando melhoria na refrigeração do rack;
Permitir a inversão da abertura da porta frontal; Estar em conformidade com o padrão EIA-310; Ser constituído por perfis de aço
reforçado; Possibilitar movimentação com carga total mínima de 600 Kg sem empenamento de nenhum de seus componentes
estruturais; Possuir mecanismo de regulagem de nível de solo (easily accessible leveling feet); Ser dotado de base vazada de forma a
permitir o fluxo ascendente de ar, a partir de dutos de piso, dispensando o uso de gavetas intermediárias de ventilação forçada; "

01.191.930/0001-32 AVANGARD
TECNOLOGIA LTDA

Sim Sim Nenhuma 5 R$ 8.000,0000 R$ 40.000,0000 09/07/2018
12:39:25

Marca: M.F. 
Fabricante: M.F. 
Modelo / Versão: 42Us 1100 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack Padrao 42U, 19"; profundidade de 1100 mm

13.347.993/0001-14 D.W.L. COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA

Sim Sim Nenhuma 5 R$ 10.000,0000 R$ 50.000,0000 22/06/2018
16:31:42

Marca: WTotem 
Fabricante: WTotem 
Modelo / Versão: WTotem 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir altura de 42U e com indicação visual dos rack’s units “U” (1- 42), padrão 19’’,
profundidade mínima de 1070 mm; Possuir porta frontal e traseira em aço perfurado propiciando melhoria na refrigeração do rack;
Permitir a inversão da abertura da porta frontal; Estar em conformidade com o padrão EIA-310; Ser constituído por perfis de aço
reforçado; Possibilitar movimentação com carga total mínima de 600 Kg sem empenamento de nenhum de seus componentes
estruturais; Possuir mecanismo de regulagem de nível de solo (easily accessible leveling feet); Ser dotado de base vazada de forma a
permitir o fluxo ascendente de ar, a partir de dutos de piso, dispensando o uso de gavetas intermediárias de ventilação forçada;
Incluir os serviços de instalação e garantia por 12 (doze) meses

19.169.617/0001-63 COMERCIAL
LUCARA - EIRELI

Sim Sim TP 5 R$ 10.000,0000 R$ 50.000,0000 06/07/2018
12:43:59

Marca: Novello&Godoy 
Fabricante: Novello&Godoy 
Modelo / Versão: RACK42U 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE RACK, PADRÃO 19´ X 42U, ESTRUTURA CHAPA AÇO, PORTAS LATERAIS E
TRASEIRAS EM AÇO, PORTA FRONTAL COM TRANCA, COR PRETA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, APLICAÇÃO REDE
DE INFORMÁTICA, CAPACIDADE CARGA 600 KG

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000 13.347.993/0001-14 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 10.000,0000 19.169.617/0001-63 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 8.000,0000 01.191.930/0001-32 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 5.000,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 4.485,8200 12.991.409/0001-04 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 4.485,8200 16.911.267/0001-70 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 4.485,8200 14.790.131/0001-24 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 4.485,8200 10.431.933/0001-97 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 4.400,0000 22.801.116/0001-62 09/07/2018 13:00:46:720
R$ 4.385,2800 16.911.267/0001-70 09/07/2018 13:05:59:900
R$ 4.385,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:07:17:030
R$ 4.375,3300 16.911.267/0001-70 09/07/2018 13:07:20:113
R$ 4.200,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:07:46:197
R$ 4.188,9600 16.911.267/0001-70 09/07/2018 13:07:49:340
R$ 4.000,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:08:35:527
R$ 3.992,8900 16.911.267/0001-70 09/07/2018 13:08:38:623
R$ 3.900,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:08:59:487
R$ 3.882,3100 16.911.267/0001-70 09/07/2018 13:09:02:507
R$ 3.500,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:09:21:350
R$ 3.497,5300 16.911.267/0001-70 09/07/2018 13:09:24:723
R$ 3.000,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:09:47:117
R$ 3.250,0000 16.911.267/0001-70 09/07/2018 13:09:47:217
R$ 4.200,0000 01.191.930/0001-32 09/07/2018 13:11:03:760
R$ 3.780,0000 22.801.116/0001-62 09/07/2018 13:15:36:497
R$ 2.999,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 13:56:50:253
R$ 2.998,9000 10.431.933/0001-97 09/07/2018 13:56:53:823
R$ 2.998,8900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 13:57:10:677
R$ 2.998,8500 10.431.933/0001-97 09/07/2018 13:57:42:307
R$ 2.998,8400 12.991.409/0001-04 09/07/2018 13:57:45:417
R$ 2.997,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:57:57:267
R$ 2.996,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 13:58:05:773
R$ 2.950,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:58:21:760
R$ 2.995,8000 10.431.933/0001-97 09/07/2018 13:58:23:293
R$ 2.949,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 13:58:25:780
R$ 2.880,0000 10.431.933/0001-97 09/07/2018 13:58:50:343
R$ 2.879,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 13:58:53:450
R$ 2.800,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:59:06:700
R$ 2.875,0000 10.431.933/0001-97 09/07/2018 13:59:13:027
R$ 2.799,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 13:59:13:860
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R$ 2.700,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 13:59:45:113
R$ 2.699,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 13:59:48:140
R$ 2.785,0000 10.431.933/0001-97 09/07/2018 13:59:50:513
R$ 2.650,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 14:00:05:383
R$ 2.649,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 14:00:08:620
R$ 2.600,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 14:00:30:503
R$ 2.599,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 14:00:33:747
R$ 2.500,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 14:00:52:237
R$ 2.499,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 14:00:55:493
R$ 2.600,0000 10.431.933/0001-97 09/07/2018 14:01:03:477
R$ 2.400,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 14:01:13:833
R$ 2.399,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 14:01:17:143
R$ 2.200,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 14:01:57:830
R$ 2.199,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 14:02:00:863
R$ 2.000,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 14:02:25:360
R$ 1.999,9900 12.991.409/0001-04 09/07/2018 14:02:28:470
R$ 1.800,0000 26.817.275/0001-06 09/07/2018 14:03:01:250
R$ 4.000,0000 13.347.993/0001-14 09/07/2018 14:09:33:950

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 09/07/2018
13:05:58 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

09/07/2018
13:51:48 Batida iminente. Data/hora iminência: 09/07/2018 13:56:48.

Encerrado 09/07/2018
14:11:32 Item encerrado

Aceite 20/07/2018
10:58:47

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF:
26.817.275/0001-06, pelo melhor lance de R$ 1.800,0000.

Habilitado 20/07/2018
15:05:22

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - CNPJ/CPF:
26.817.275/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
64.799.539/0001-35 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E

SERVICOS LTDA
Não Não - R$ 18.617.394,0000 05/07/2018

10:14:19
04.610.386/0001-04 WORK LINK INFORMATICA LTDA Não Não - R$ 18.617.394,0000 08/07/2018

15:10:31
06.241.557/0001-09 INGRAM MICRO TECNOLOGIA E

INFORMATICA LTDA.
Não Não - R$ 18.617.394,0000 09/07/2018

10:56:32
00.395.228/0001-28 CPD CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E

DESENVOLVIMENTO DE SIST
Não Não - R$ 18.617.405,3600 05/07/2018

17:44:44
05.333.907/0002-77 IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Não Não - R$ 22.000.000,0000 03/07/2018

18:52:16
19.877.285/0001-71 LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO

EM INFORMATICA S/A
Não Não - R$ 26.064.300,0000 06/07/2018

11:16:33
79.345.583/0004-95 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Não Não - R$ 26.340.000,0000 09/07/2018

09:00:34
03.535.902/0001-10 DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA
Não Não - R$ 27.976.000,0000 05/07/2018

16:33:45
94.316.916/0005-22 LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO,

REPRESENTACOES LTDA
Não Não - R$ 37.088.000,0000 09/07/2018

09:27:39
10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E SERVICOS DE

INFORMATICA LTDA
Sim Sim - R$ 98.000.000,0000 09/07/2018

11:46:09

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

09/07/2018
14:59:00

Convocado para envio de anexo o fornecedor INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA
LTDA., CNPJ/CPF: 06.241.557/0001-09.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

09/07/2018
15:33:56

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INGRAM MICRO TECNOLOGIA E
INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 06.241.557/0001-09.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

13/07/2018
11:13:33

Convocado para envio de anexo o fornecedor INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA
LTDA., CNPJ/CPF: 06.241.557/0001-09.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

17/07/2018
15:40:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INGRAM MICRO TECNOLOGIA E
INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 06.241.557/0001-09.

Habilitado 20/07/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA
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15:05:22 LTDA. - CNPJ/CPF: 06.241.557/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 09/07/2018
13:01:19

Boa tarde senhores licitantes. Iniciaremos o PE 34/2018 com a análise das propostas cadastradas.

Sistema 09/07/2018
13:04:49

Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o
envio de lances.

Sistema 09/07/2018
13:04:55

Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o
envio de lances.

Sistema 09/07/2018
13:05:50

Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o
envio de lances.

Pregoeiro 09/07/2018
13:09:20

Senhores, a etapa de lances está aberta. Os itens 5, 7, 8 e 10 destinam-se exclusivamente à
participação de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).

Pregoeiro 09/07/2018
13:09:38

Senhores, neste pregão temos dois critérios de julgamento: para o GRUPO 1 é MENOR PREÇO POR
GRUPO, para os itens 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 é o de MENOR PREÇO POR ITEM.

Pregoeiro 09/07/2018
13:09:57

Os lances devem ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM.

Pregoeiro 09/07/2018
13:13:39

Lembro os senhores que o item 13 do edital traz sanções a serem aplicadas ao licitante no caso de:
cometer fraude fiscal, apresentar documento falso, fizer declaração falsa, comportar-se de modo

inidôneo, não mantiver a proposta e não assinar a Ata de Registro de Preços.
Pregoeiro 09/07/2018

13:16:01
Senhores além do valor do grupo estar dentro do estimado, é necessário que os itens,

individualmente também fiquem dentro do estimado.
Pregoeiro 09/07/2018

13:22:01
Senhores, vamos melhor a proposta afinal haverá ata para que vários Tribunais adquiram produtos de

forma imediata.de imediato (anexo A).
Sistema 09/07/2018

13:24:45
O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 13:34 de 09/07/2018, após isso entrará(ão) no

encerramento aleatório.
Pregoeiro 09/07/2018

13:31:45
Senhores, entrando no aleatório vocês terão de 1 min a 30 min para melhorar seus lances.

Sistema 09/07/2018
13:37:38

O(s) Item(ns) 4 e 5 está(ão) em iminência até 13:42 de 09/07/2018, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Sistema 09/07/2018
13:51:48

O(s) Item(ns) 9 e 10 está(ão) em iminência até 13:56 de 09/07/2018, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Pregoeiro 09/07/2018
13:56:44

Senhores, após entrar no aleatório vocês só terão de 1 minuto a 30 para melhorar seus lances. Pode
ser o tempo de carregar a página da internet. Deêm seus melhores lances.

Sistema 09/07/2018
13:59:11

O(s) Item(ns) 6, 7 e 8 está(ão) em iminência até 14:09 de 09/07/2018, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Sistema 09/07/2018
14:18:28

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas.
Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro 09/07/2018
14:20:53

Boa tarde senhores, iniciaremos a negociação com os melhores classificados. Primeiro verificarei qual
empresa venceu cada item.

Pregoeiro 09/07/2018
14:28:26

Para INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - Senhor licitante, sua proposta foi a
melhor para o Grupo 1. Vamos negociar o valor?

Pregoeiro 09/07/2018
14:28:48

Para INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - O senhor consegue reduzir seu lance em
quanto?

06.241.557/0001-09 09/07/2018
14:30:21

Sr. Pregoeiro, infelizmente não temos como efetuar uma nova proposta, chegamos ao nosso limite na
fase de lances.

Pregoeiro 09/07/2018
14:34:12

Para INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - Tudo bem.

Pregoeiro 09/07/2018
14:39:36

Para INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - Farei sua convocação conforme item 9 do
Edital: "...licitante deverá encaminhar por meio da opção “Enviar anexo” do Comprasnet ... no prazo

máximo de 2 (duas) horas, contados da solicitação no sistema eletrônico, a proposta de preços
definitiva, ajustada ao lance final, contendo os seguintes elementos..."

Pregoeiro 09/07/2018
14:44:57

Para INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - No mesmo prazo deverá encaminhar os
documentos de habilitação descritos no item 10.2.

Pregoeiro 09/07/2018
14:45:42

Para INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - Verificar subitem 10.2.10: "Para os itens
do GRUPO 1, comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o

objeto desta licitação, ou seja, fornecimento e instalação de solução de backup, mediante
apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito

público ou privado."
Pregoeiro 09/07/2018

14:46:16
Para INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - Verificar itens 10.4 a 10.6.

Pregoeiro 09/07/2018
14:49:12

Para INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - Senhor licitante, para que não fique no
prejuízo, lhe informo que seu item 2 não foi o melhor valor entre todas as propostas. Isso implicará

na não possibilidade de adesão de outros órgãos ou entidades que possam se interessar por esta ata.
O senhor tem interesse em reavaliar seu lance para o item 2?

06.241.557/0001-09 09/07/2018
14:55:22

Sr. Pregoeiro, infelizmente não temos como reavaliar, nossa melhor oferta ocorreu na fase de lances.

Pregoeiro 09/07/2018
14:58:27

Para INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - Sem problema, farei sua convocação pelo
sistema.

Sistema 09/07/2018
14:59:00

Senhor fornecedor INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF:
06.241.557/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 09/07/2018
15:02:56

Para RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI - Boa tarde senhor
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24.525.493/0001-41 09/07/2018
15:03:24

Boa tarde!

Pregoeiro 09/07/2018
15:03:32

Para RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI - Sua proposta foi a melhor para os itens 4, 5, 6, 7 e 8.

Pregoeiro 09/07/2018
15:03:43

Para RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI - Vamos negociar o valor?

24.525.493/0001-41 09/07/2018
15:05:19

Infelizmente a etapa de lance foi bem acirrada e não tenho como baixar mais os valores lançados

Pregoeiro 09/07/2018
15:07:25

Para RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI - Senhor, pelo edital, se a mesma empresa ganhar cota
reservada e ampla concorrência, o preço da proposta deve ser o mesmo para os dois. Isso não

aconteceu com seus itens 4 e 5.
24.525.493/0001-41 09/07/2018

15:08:37
Sim, iremos manter o menor valor para os dois itens.

Pregoeiro 09/07/2018
15:09:22

Para RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI - O senhor deverá adequar dois itens no valor de R$ 405,00.

Pregoeiro 09/07/2018
15:12:19

Para RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI - 8.2 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota
principal, resultando em dois preços diferentes, o pregoeiro ajustará o maior preço para que se torne
igual ao menor, ficando os dois itens, consequentemente, com o mesmo preço, conforme dispõe o §

3º do art. 8º do Decreto 8.538/2015.
24.525.493/0001-41 09/07/2018

15:12:28
ok,

Pregoeiro 09/07/2018
15:14:27

Para RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI - Farei sua convocação conforme item 9 do Edital: "...licitante
deverá encaminhar por meio da opção “Enviar anexo” do Comprasnet ... no prazo máximo de 2

(duas) horas, contados da solicitação no sistema eletrônico, a proposta de preços definitiva, ajustada
ao lance final, contendo os seguintes elementos..."

Pregoeiro 09/07/2018
15:15:14

Para RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI - No mesmo prazo deverá encaminhar os documentos de
habilitação descritos no item 10.2.

Pregoeiro 09/07/2018
15:15:54

Para RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI - Verificar itens 10.4 a 10.6.

Sistema 09/07/2018
15:16:22

Senhor fornecedor RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.525.493/0001-41, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 4.

Pregoeiro 09/07/2018
15:17:40

Para RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI - Abri o campo do item 4 para que envie, nele, a documentação
de todos os itens (4, 5, 6, 7 e 8)

Pregoeiro 09/07/2018
15:18:31

Para SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - Senhor licitante, sua proposta foi a melhor
para os itens 9 e 10. Temos que negociar o valor.

26.817.275/0001-06 09/07/2018
15:23:20

Prezado Pregoeiro, esse e o menor valor que conseguimos fazer. Abaixamos ao máximo para poder
ganhar os itens.

Pregoeiro 09/07/2018
15:26:45

Para SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - Tudo bem. Achei que seus valores para os
itens estavam diferentes.

Pregoeiro 09/07/2018
15:28:28

Para SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - Para o item 9 e item 10, mas estão iguais.

Pregoeiro 09/07/2018
15:29:07

Para SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - Farei sua convocação conforme item 9 do
Edital: "...licitante deverá encaminhar por meio da opção “Enviar anexo” do Comprasnet ... no prazo

máximo de 2 (duas) horas, contados da solicitação no sistema eletrônico, a proposta de preços
definitiva, ajustada ao lance final, contendo os seguintes elementos..."

Pregoeiro 09/07/2018
15:29:22

Para SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - No mesmo prazo deverá encaminhar os
documentos de habilitação descritos no item 10.2.

Sistema 09/07/2018
15:29:43

Senhor fornecedor SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.817.275/0001-
06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.

Pregoeiro 09/07/2018
15:30:25

Para SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - Abri o campo do item 9 para que envie,
nele, a documentação do item 9 e 10.

Sistema 09/07/2018
15:33:56

Senhor Pregoeiro, o fornecedor INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF:
06.241.557/0001-09, enviou o anexo para o grupo G1.

Sistema 09/07/2018
16:12:48

Senhor Pregoeiro, o fornecedor RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.525.493/0001-41,
enviou o anexo para o ítem 4.

Sistema 09/07/2018
16:18:53

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF:
26.817.275/0001-06, enviou o anexo para o ítem 9.

Pregoeiro 09/07/2018
17:12:10

Senhores licitantes, todos documentos foram apresentados dentro do prazo. Suspendo a sessão até o
dia 13/07/2018 às 13h00min, para análise das propostas pela área técnica. Boa tarde a todos.

Pregoeiro 13/07/2018
11:07:25

Bom dia senhores.

Pregoeiro 13/07/2018
11:08:40

Segue, abaixo, análise feita pela área técnica:

Pregoeiro 13/07/2018
11:08:53

GRUPO 1 – Itens 01, 02 e 03.

Pregoeiro 13/07/2018
11:09:00

ITEM 01: Foi ofertado o equipamento IBM TS4300 Tape Library (3555-L3A Tape Library; 3555-E3A
Tape Expansion Module; AGKJ LTO 7 HH Fibre Channel Drive). Conforme informações constantes na

proposta e “data sheet” apresentados, os requisitos técnicos para o item 01 do edital foram
atendidos;

Pregoeiro 13/07/2018
11:09:08

ITEM 02: Foi ofertado o equipamento IBM TS4300 Pacote de Expansão de slots. (3555-E3A Tape
Expansion Module). Conforme informações constantes na proposta e “data sheet” apresentados, os

requisitos técnicos para o item 02 do edital foram atendidos;
Pregoeiro 13/07/2018

11:09:18
ITEM 03: Foi ofertado o equipamento IBM TS4300 Tape Drive Ultrium 7 LTO-7 (AGKJ LTO 7 HH Fibre

Channel Drive). Conforme informações constantes na proposta e “data sheet” apresentados, os
requisitos técnicos para o item 03 do edital foram atendidos;

Pregoeiro 13/07/2018
11:10:11

Para INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - Bom dia senhor (a) licitante.

Pregoeiro 13/07/2018
11:11:12

Para INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - Precisamos que preste a seguinte
informação:
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Pregoeiro 13/07/2018
11:11:44

Para INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - Observação: Para os itens 01 e 02,
conforme requisitos de densidade mínima de 12 slots por “U” e informações constantes da proposta,
TODOS os slots de fita disponíveis nos equipamentos ofertados devem estar licenciados para atingir o

valor mínimo exigido para o conjunto.
Pregoeiro 13/07/2018

11:11:55
Para INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - Ou seja, para o ITEM 01 – 72 Slots e

para o ITEM 02 – 40 Slots. Portanto, por não estar claro no data sheet ou na proposta, solicitamos à
empresa informar a quantidade de slots de fitas disponíveis e devidamente licenciados para os

equipamentos ofertados nos itens 01 e 02.
Pregoeiro 13/07/2018

11:13:15
Para INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - Abrirei o campo anexo para que preste

essas informações com maior brevidade possível.
Sistema 13/07/2018

11:13:33
Senhor fornecedor INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF:

06.241.557/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro 13/07/2018

11:14:50
Continuo com a publicação das análises:

Pregoeiro 13/07/2018
11:15:05

ITENS 04 e 05: Foram ofertados cartuchos de fitas padrão Ultrium 7 LTO-7 da marca FujiFilm.
Conforme informações constantes na proposta e no “data sheet” apresentados, os requisitos técnicos

para os itens 04 e 05 do edital foram atendidos;
Pregoeiro 13/07/2018

11:15:22
ITENS 06 e 07: Foram ofertadas fitas de limpeza compatível com tecnologia LTO-7 da marca FujiFilm.
Conforme informações constantes na proposta e no “data sheet” apresentados, os requisitos técnicos

para os itens 06 e 07 do edital foram atendidos;
Pregoeiro 13/07/2018

11:15:49
ITEM 08: Na proposta apresentada foram ofertadas cartelas de etiquetas de código de barras para
fitas LTO-7 (20 unidades por cartela) da marca ClickLabel conforme especificações constantes do

edital, portanto os requisitos técnicos para o item 08 do edital foram atendidos;
Pregoeiro 13/07/2018

11:16:29
ITENS 09 e 10: Foram ofertados Rack de 42U, padrão 19”,da marca CONTATO conforme

especificações constantes do edital, portanto os requisitos técnicos para o itens 09 e 10 do edital
foram atendidos;

Pregoeiro 13/07/2018
11:16:56

Para SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - Bom dia senhor licitante

Pregoeiro 13/07/2018
11:17:19

Para SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - Destaco a observação: "Como não consta da
proposta um “data sheet” específico para os itens, solicitamos informações com fotos do modelo do

Rack ofertado."
Pregoeiro 13/07/2018

11:18:13
Para SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - Abrirei o campo anexo para que preste

essas informações e encaminhe as fotos com maior brevidade possível.
26.817.275/0001-06 13/07/2018

11:19:53
Prezado Pregoeiro, este rack e fabricado conforme solicitado. Em anexo consta um arquivo com nome

de 42u PDF que foi encaminhado pelo fabricante, la consta todos os itens do Rack.
Sistema 13/07/2018

11:20:29
Senhor fornecedor SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.817.275/0001-

06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
26.817.275/0001-06 13/07/2018

11:23:46
Prezado Pregoeiro, estamos encaminhando a foto conforme solicitado. Considerando que a foto que
segue em anexo e um modelo, e na fabricação será utilizada todas as informações do edital e na cor

preta.
Pregoeiro 13/07/2018

11:28:22
Para SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - Aguardo a foto.

Sistema 13/07/2018
11:34:01

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF:
26.817.275/0001-06, enviou o anexo para o ítem 9.

Pregoeiro 13/07/2018
11:37:14

Para RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI - Senhor licitante, tendo em vista ausência de observações
quanto a sua proposta, farei sua convocação para que encaminhe sua documentação original:

Pregoeiro 13/07/2018
11:38:11

Para RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI - Sr. licitante, convoco a empresa para envio dos documentos
originais, conforme previsto no edital, no prazo de 3 dias úteis. A documentação deverá ser

encaminhada, sob pena de desclassificação, pessoalmente ou via Sedex ou postagem similar, à
Secretaria de Licitações e Contratos deste Tribunal.

Pregoeiro 13/07/2018
11:38:24

Para RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI - Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-
22, 7º andar, Setor Bueno, em Goiânia/GO, CEP:74.215-901.” Caso opte por envio via correios, favor

encaminhar para o e-mail slc.comissao@trt18.jus.br o código de rastreabilidade a fim de evitar
equívocos quanto a contagem do prazo.

24.525.493/0001-41 13/07/2018
11:39:49

BOM DIA

24.525.493/0001-41 13/07/2018
11:43:30

Prezados, nos antecipamos e já enviamos a via Original DY501813251BR esse é o numero de rastreio

24.525.493/0001-41 13/07/2018
11:43:51

Precisamos enviar novamente?

24.525.493/0001-41 13/07/2018
11:45:26

Consta como entregue ontem dia 12/07/2018 15:38 Objeto entregue ao destinatário

Pregoeiro 13/07/2018
11:51:01

Para RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI - Não precisa encaminhar novamente. Realmente já recebemos.
Obrigado.

Pregoeiro 13/07/2018
11:51:39

Para SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - Recebemos as fotos, farei sua convocação.

Pregoeiro 13/07/2018
11:52:00

Para SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - Sr. licitante, convoco a empresa para envio
dos documentos originais, conforme previsto no edital, no prazo de 3 dias úteis. A documentação
deverá ser encaminhada, sob pena de desclassificação, pessoalmente ou via Sedex ou postagem

similar, à Secretaria de Licitações e Contratos deste Tribunal.
Pregoeiro 13/07/2018

11:52:09
Para SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes
1 a 24, Quadra T-22, 7º andar, Setor Bueno, em Goiânia/GO, CEP:74.215-901.” Caso opte por envio
via correios, favor encaminhar para o e-mail slc.comissao@trt18.jus.br o código de rastreabilidade a

fim de evitar equívocos quanto a contagem do prazo.
Pregoeiro 13/07/2018

14:16:23
Para INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - Senhor (a) licitante, estamos aguardando
as informações requeridas pela área técnica: "Observação: Para os itens 01 e 02, conforme requisitos
de densidade mínima de 12 slots por “U” e informações constantes da proposta, TODOS os slots de

fita disponíveis nos equipamentos ofertados devem estar licenciados para atingir o valor mínimo
exigido para o conjunto..

Pregoeiro 13/07/2018
14:16:31

Para INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - Ou seja, para o ITEM 01 – 72 Slots e
para o ITEM 02 – 40 Slots. Portanto, por não estar claro no data sheet ou na proposta, solicitamos à
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empresa informar a quantidade de slots de fitas disponíveis e devidamente licenciados para os
equipamentos ofertados nos itens 01 e 02.

06.241.557/0001-09 13/07/2018
14:20:47

Sr. Pregoeiro boa tarde, solicitamos o prazo até segunda-feira 16/07, para análise e formalização da
resposta por nossa equipe técnica.

Pregoeiro 13/07/2018
14:30:04

Para INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - Senhor (a) licitante, deixarei o campo
aberto para que, até (inclusive) segunda-feira encaminhe as informações requeridas. Desculpe por

ter reaberto a licitação fora do horário.
Pregoeiro 13/07/2018

14:30:55
Senhores suspendo a licitação até 17/07/2018 às 16h00min. Boa tarde.

Sistema 17/07/2018
15:40:05

Senhor Pregoeiro, o fornecedor INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF:
06.241.557/0001-09, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 17/07/2018
16:05:24

Boa tarde licitantes, está reaberta a sessão.

Pregoeiro 17/07/2018
16:07:45

Estamos analisando a documentação enviada pela empresa INGRAM, dentro de instantes
comunicaremos.

Pregoeiro 17/07/2018
16:45:39

Para INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - Boa tarde licitante.

Pregoeiro 17/07/2018
16:46:48

Para INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - A proposta do GRUPO 1 atende aos
requisitos do edital, a proposta foi aceita.

06.241.557/0001-09 17/07/2018
16:47:01

Boa Tarde, Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 17/07/2018
16:47:54

Para INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - Convoco para apresentação dos originais
da proposta definitiva a ser enviado no prazo de 3 (três) dias úteis.

Pregoeiro 17/07/2018
16:48:46

Para INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - A documentação deve ser enviada para a
Secretaria de Licitações e Contratos, situada no Fórum Trabalhista de Goiânia, à Avenida T-1, esquina
com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7º andar, Setor Bueno, Goiânia/GO – CEP: 74.215-901.

Telefone: (62) 3222-5657 ou 3222-5244
06.241.557/0001-09 17/07/2018

16:50:11
Obrigada Sr. Pregoeiro. Estamos enviando a documentação dentro do prazo solicitado.

Pregoeiro 17/07/2018
16:50:48

Para INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - Caso seja enviada pelo correio favor
enviar o código de rastreio para o e-mail slc.comissao@trt18.jus.br.

Pregoeiro 17/07/2018
16:52:23

Para SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - Boa tarde licitante, a proposta dos itens 9 e
10 foi aceita, convoco para apresentação dos originais da proposta definitiva a ser enviado no prazo

de 3 (três) dias úteis.
Pregoeiro 17/07/2018

16:52:38
Para SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - A documentação deve ser enviada para a

Secretaria de Licitações e Contratos, situada no Fórum Trabalhista de Goiânia, à Avenida T-1, esquina
com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7º andar, Setor Bueno, Goiânia/GO – CEP: 74.215-901.

Telefone: (62) 3222-5657 ou 3222-5244
Pregoeiro 17/07/2018

16:52:53
Para SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - Caso seja enviada pelo correio favor enviar

o código de rastreio para o e-mail slc.comissao@trt18.jus.br.
Pregoeiro 17/07/2018

17:00:39
Senhores licitantes, iremos suspender a sessão e reabriremos dia 20/07/18 às 15:00hs.

Pregoeiro 20/07/2018
15:05:08

Senhores licitantes, todos os itens foram aceitos, iremos fazer a habilitação e encerramento da
sessão, obrigado a todos.

Sistema 20/07/2018
15:05:22

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na
situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 20/07/2018
15:05:35

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/07/2018 às 15:35:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de

Apoio

05/07/2018
13:33:31

Pregoeiro Anterior: 71423516168-MAISA BUENO MACHADO . Pregoeiro Atual: 76068099172-EDUARDO
FREIRE GONCALVES . Justificativa: Alteração de pregoeiro.

Suspensão
Administrativa

09/07/2018
17:14:16

Previsão de Reabertura: 13/07/2018 11:00:00.  Motivo: Senhores licitantes, todos documentos foram
apresentados dentro do prazo. Suspendo a sessão até o dia 13/07/2018 às 13h00min, para análise das
propostas pela área técnica.

Reativado 10/07/2018
10:03:18

Suspensão
Administrativa

10/07/2018
13:33:49 Previsão de Reabertura: 13/07/2018 11:00:00.  Motivo: Aguardando análise das propostas.

Reativado 13/07/2018
11:06:34

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de

Apoio

17/07/2018
15:21:24

Pregoeiro Anterior: 76068099172-EDUARDO FREIRE GONCALVES . Pregoeiro Atual: 84483008153-BRUNO
DAHER DE MIRANDA . Justificativa: Substituição.

Suspensão
Administrativa

20/07/2018
12:22:35 Previsão de Reabertura: 20/07/2018 15:00:00.  Motivo: Para habilitação.

Reativado 20/07/2018
15:02:57

Abertura de Prazo 20/07/2018
15:05:22 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de Prazo

20/07/2018
15:05:35 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/07/2018 às 15:35:00.

Data limite para registro de recurso: 25/07/2018.
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Data limite para registro de contra-razão: 30/07/2018.
Data limite para registro de decisão: 13/08/2018.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a
declarar, foi encerrada a sessão às 17:11 horas do dia 20 de julho de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
BRUNO DAHER DE MIRANDA 
Pregoeiro Oficial

LYSA NEPOMUCENO LUIZ
Equipe de Apoio

GUSTAVO FELIPPE DE ALMEIDA
Equipe de Apoio

 

 

Voltar   
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153038.342018 .5604 .5055 .5940703496

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Bahia

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00034/2018 (SRP) 

Às 10:03 horas do dia 28 de agosto de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal 432018 de 04/04/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520
de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23066033812201818, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00034/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Biblioteca de
Fitas de Backup (Tape Library), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas para a Universidade Federal da
Bahia.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: UNIDADE DE GRAVAÇÃO EXTERNA / INTERNA
Descrição Complementar: UNIDADE DE GRAVAÇÃO EXTERNA / INTERNA, NOME UNIDADE DE GRAVACAO EXTERNA -
UNIDADE DE GRAVAÇÃO EXTERNA / INTERNA - Biblioteca de Fitas Tipo I, COM 4 DRIVES, conforme especificações técnicas
contidas no Adendo 01.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 158.885,0400 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 134.945,0000 e a
quantidade de 2 UNIDADE .

Item: 2
Descrição: UNIDADE DE GRAVAÇÃO EXTERNA / INTERNA
Descrição Complementar: UNIDADE DE GRAVAÇÃO EXTERNA / INTERNA, NOME UNIDADE DE GRAVACAO EXTERNA -
UNIDADE DE GRAVAÇÃO EXTERNA / INTERNA - Biblioteca de Fitas Tipo II, COM 8 DRIVES, conforme especificações técnicas
contidas no Adendo 01.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 294.470,0900 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AGINET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 236.900,0000 e a
quantidade de 2 UNIDADE .

Histórico
Item: 1 - UNIDADE DE GRAVAÇÃO EXTERNA / INTERNA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
41.986.662/0001-60 LEBRE

TECNOLOGIA
E
INFORMATICA
LTDA

Sim Não 2 R$ 158.500,0000 R$ 317.000,0000 27/08/2018
17:13:33

Marca: IBM 
Fabricante: LENOVO 
Modelo / Versão: TS4300 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IBM TS4300 BIBLIOTECA DE FITAS LTO6 COM 4 DRIVES
CAPACIDADE PARA 48 FITAS E POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA MAIS 6 SLOTS LTO6 48 FITAS LTO6 4 FITAS
DE LIMPEZA GARANTIA DE 36 MESES

06.915.840/0001-60 DMSTOR
INFORMATICA
LTDA

Não Não 2 R$ 158.885,0000 R$ 317.770,0000 27/08/2018
17:39:53

Marca: NEO XL-Series 
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Fabricante: Overland Tandberg 
Modelo / Versão: NEOxl80 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 01 – Unidade de Gravação Externa / Interna - Biblioteca de
Fitas Tipo I, com as seguintes características: • Equipamento novo e sem uso anterior. • Permite a instalação em
rack padrão 19 polegadas, acompanhada com o ferramental (kit) para a sua instalação. • Altura de 06 U. • Permite
conexão com switch da SAN através de conexão FC nativa, sem uso de conversores, com velocidade de 06Gbps. •
Visor frontal na biblioteca de fitas para configuração, diagnóstico e visualização de status. • Capacidade de
armazenamento interno de 48 cartuchos de fita LTO 6. • Mecanismo robotizado de montagem automática dos
cartuchos na unidade de leitura/gravação. • Capacidade de identificar o conteúdo dos cartuchos através da leitura
da etiqueta de código de barras dos cartuchos. • 04 (quatro) unidades internas de leitura e gravação de tecnologia
LTO-6. • Expansão de 06 (seis) unidades internas de leitura e gravação de tecnologia LTO-6. • Acompanha software
de gerenciamento de modo gráfico da biblioteca. • Equipamento homologado para trabalhar com a solução de
backup IBM Tivoli Storage Manager. • Acompanha 48 (quarenta e oito) cartuchos de fitas LTO-06 e 04 (quatro)
fitas de limpeza. • Acompanha 48 (quarenta e oito) etiquetas de código de barras, a partir da numeração 000401
ou a informada pelo Órgão. • Console de gerenciamento, para acesso WEB. • Incluso todos os manuais técnicos do
fabricante para os produtos por ela fornecidos. • GARANTIA do fabricante on-site pelo período de 60 (sessenta)
meses após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do objeto licitado; • Serviço de instalação e
configuração dos produtos contido(s) nesse item deverão ser prestados pelo próprio fabricante ou empresa
autorizada pelo fabricante, respeitando as melhores práticas de mercado. Ao final de todo o serviço, o
fabricante/autorizada deve realizar o teste de validação final do ambiente e atestar que o mesmo está a pleno
funcionamento. • Incluso treinamento detalhado, objetivando o conhecimento pleno do equipamento e softwares
envolvidos, para até 2 (duas) pessoas, com carga horária não inferior a 8 horas, realizados em dias úteis, no
período matutino ou vespertino.

12.007.998/0001-35 PISONTEC
COMERCIO E
SERVICOS EM
TECNOLOGIA
DA
INFORMACA

Sim Sim 2 R$ 158.885,0400 R$ 317.770,0800 27/08/2018
17:59:41

Marca: LENOVO 
Fabricante: LENOVO 
Modelo / Versão: TS4300 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE DE GRAVAÇÃO EXTERNA / INTERNA - Biblioteca de Fitas
Tipo I, COM 4 DRIVES, conforme especificações técnicas contidas no Adendo 01. VALIDADE DA PROPOSTA: 60
DIAS

05.686.994/0001-65 AGINET
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 158.885,0400 R$ 317.770,0800 27/08/2018
18:40:50

Marca: NEOXL SERIES 
Fabricante: OVERLAND TANDBERG 
Modelo / Versão: TAPE NEOXL80 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE DE GRAVAÇÃO EXTERNA / INTERNA - BIBLIOTECA DE
FITAS TIPO I, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: Equipamento novo e sem uso anterior.; Instalação em rack
padrão 19 polegadas com o ferramental (kit) para a sua instalação.; Com altura de 06 U.; Conexão com switch da
SAN através de conexão FC nativa, sem uso de conversores, com velocidade de 06 Gbps.; Com visor frontal na
biblioteca de fitas para configuração, diagnóstico e visualização de status.; Armazenamento interno de 48
cartuchos de fita LTO 6.; Mecanismo robotizado de montagem automática dos cartuchos na unidade de
leitura/gravação.; Capacidade de identificar o conteúdo dos cartuchos através da leitura da etiqueta de código de
barras dos cartuchos.; 04 x unidades internas de leitura e gravação de tecnologia LTO-6.; Expansão de 06 (seis)
unidades internas de leitura e gravação de tecnologia LTO-6.; Software de gerenciamento de modo gráfico da
biblioteca.; Equipamento homologado para trabalhar com a solução de backup IBM Tivoli Storage Manager.; 48
(quarenta e oito) cartuchos de fitas LTO-06 e 04 (quatro) fitas de limpeza.; 48 (quarenta e oito) etiquetas de
código de barras, a partir da numeração 000401 ou a informada pelo Órgão.; Console de gerenciamento, para
acesso WEB.; Com todos os manuais técnicos do fabricante para os produtos por ela fornecidos.; Garantia do
fabricante on-site pelo período de 60 (sessenta) meses após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do
objeto licitado; Serviço de instalação e configuração dos produtos contido(s) nesse item deverão ser prestados pelo
próprio fabricante ou empresa autorizada pelo fabricante, respeitando as melhores práticas de mercado. Ao final de
todo o serviço, o fabricante/autorizada deve realizar o teste de validação final do ambiente e atestar que o mesmo
está a pleno funcionamento.; Incluso treinamento detalhado, objetivando o conhecimento pleno do equipamento e
software envolvidos, para até 2 (duas) pessoas, com carga horária não inferior a 8 horas, realizados em dias úteis,
no período matutino ou vespertino.;

17.025.753/0001-54 MARIOS
ASBESTAS
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 158.900,0000 R$ 317.800,0000 18/08/2018
20:06:12

Marca: Biblioteca de Fitas 
Fabricante: Biblioteca de Fitas 
Modelo / Versão: Biblioteca de Fitas 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Deverá ser novo e sem uso anterior. b) Permitir a instalação em
rack padrão 19 polegadas, devendo ser entregues com o ferramental (kit) para a sua instalação. c) Possuir altura
máxima de 06U. d) Deverá permitir a conexão com switch da SAN através de conexão FC nativa, sem uso de
conversores, com velocidade mínima de 06Gbps. e) Deverá possuir visor frontal na biblioteca de fitas para
configuração, diagnóstico e visualização de status. f) Deverá possuir capacidade de armazenamento interno igual
ou superior a 48 cartuchos de fita LTO 6. g) Deverá possuir mecanismo robotizado de montagem automática dos
cartuchos na unidade de leitura/gravação. h) Deverá possuir capacidade de identificar o conteúdo dos cartuchos
através da leitura da etiqueta de código de barras dos cartuchos. i) Deverá ser entregue com 04 (quatro) unidades
internas de leitura e gravação de tecnologia LTO-6. j) Deverá possibilitar a expansão de, no mínimo, 06 (seis)
unidades internas de leitura e gravação de tecnologia LTO-6. k) Deverá ser ofertado software de gerenciamento de
modo gráfico da biblioteca. l) Deverá ser homologado para trabalhar com a solução de backup IBM Tivoli Storage
Manager. m) Deverá ser entregue com 48 (quarenta e oito) cartuchos de fitas LTO-06 e 04 (quatro) fitas de
limpeza. n) Deverá ser entregue com 48 (quarenta e oito) etiquetas de código de barras, a partir da numeração
000401 ou informada pelo Órgão. o) Deverá possuir console de gerenciamento, para acesso WEB. p) Deverá vir
acompanhado de todos os manuais técnicos do fabricante para os produtos por ela fornecidos.

Ata RP PE 34/2018 UFBA (0582846)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 92



19/08/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp 3/9

03.535.902/0002-00 DECISION
SERVICOS DE
TECNOLOGIA
DA
INFORMACAO
LTDA

Não Não 2 R$ 258.000,0000 R$ 516.000,0000 27/08/2018
17:09:06

Marca: QUANTUM 
Fabricante: QUANTUM 
Modelo / Versão: Scalar i3 com 4 drivers 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE DE GRAVAÇÃO EXTERNA / INTERNA, NOME UNIDADE DE
GRAVACAO EXTERNA - UNIDADE DE GRAVAÇÃO EXTERNA / INTERNA - Biblioteca de Fitas Tipo I, COM 4 DRIVES,
conforme especificações técnicas contidas no Adendo 01. Modelo = Scalar i3 com 4 drivers Fabricante = QUANTUM
Todas as características de acordo com o exigido no Edital de Pregão Eletrônico No. 34/2018.

03.263.975/0001-09 SYSTECH
SISTEMAS E
TECNOLOGIA
EM
INFORMATICA
LTDA

Não Não 2 R$ 300.000,0000 R$ 600.000,0000 27/08/2018
16:55:25

Marca: DellEMC Computadores 
Fabricante: DellEMC Computadores 
Modelo / Versão: DellEMC ML3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Unidade de Gravação Externa / Interna - Biblioteca de Fitas Tipo I
Marca: Dell EMC Computadores // Modelo: ML3// Prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias corridos //Validade
da Proposta: 60 (sessenta) dias // Prazo de Garantia 60 (sessenta) meses. Declaramos que os produtos ofertados
são novos e sem uso; que nossa empresa possui recursos Humanos, técnicos e materiais compatíveis com as
necessidades estabelecidas no edital e que conhecemos e concordamos com todas as exigências e condições
estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico e documentos por nele referenciados. Nos valores propostos estão
inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO: Será
novo e sem uso anterior; Permite a instalação em rack padrão 19 polegadas, devendo ser entregues com o
ferramental (kit) para a sua instalação; Possui altura máxima de 06U; permite a conexão com switch da SAN
através de conexão FC nativa, sem uso de conversores, com velocidade mínima de 06Gbps; possui visor frontal na
biblioteca de fitas para configuração, diagnóstico e visualização de status.; possui capacidade de armazenamento
interno igual ou superior a 48 cartuchos de fita LTO 6; possui mecanismo robotizado de montagem automática dos
cartuchos na unidade de leitura/gravação; possui capacidade de identificar o conteúdo dos cartuchos através da
leitura da etiqueta de código de barras dos cartuchos; será entregue com 04 (quatro) unidades internas de leitura
e gravação de tecnologia LTO-6; possibilita a expansão de 06 (seis) unidades internas de leitura e gravação de
tecnologia LTO-6; será ofertado software de gerenciamento de modo gráfico da biblioteca; Será homologado para
trabalhar com a solução de backup IBM Tivoli Storage Manager; será entregue com 48 (quarenta e oito) cartuchos
de fitas LTO-06 e 04 (quatro) fitas de limpeza; será entregue com 48 (quarenta e oito) etiquetas de código de
barras, a partir da numeração 000401 ou informada pelo Órgão; possui console de gerenciamento, para acesso
WEB; acompanhada de todos os manuais técnicos do fabricante para os produtos por ela fornecidos. Os serviços de
garantia, instalação, configuração e treinamento serão contemplados de acordo com o solicitado no Edital.

37.131.927/0001-70 NORTHWARE
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Não 2 R$ 317.710,0800 R$ 635.420,1600 28/08/2018
09:23:34

Marca: IBM 
Fabricante: IBM/Lenovo 
Modelo / Versão: TS4300 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Unidade de gravação externa/interna Biblioteca de fitas IBM/Lenovo
TS4300 Tape Library, com 4 drives. Garantia do fabricante on-site pelo período de, no mínimo, 60 (sessenta)
meses. O prazo de entrega dos bens é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data de envio da nota
de empenho. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.

06.012.469/0001-27 PRIMEIRO
TIME
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 2 R$ 317.770,0000 R$ 635.540,0000 27/08/2018
17:07:07

Marca: IBM 
Fabricante: IBM 
Modelo / Versão: TS4300 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 01 – Unidade de Gravação Externa / Interna - Biblioteca de
Fitas Tipo I, com as seguintes características: a) Deverá ser novo e sem uso anterior. b) Permitir a instalação em
rack padrão 19 polegadas, devendo ser entregues com o ferramental (kit) para a sua instalação. c) Possuir altura
máxima de 06U. d) Deverá permitir a conexão com switch da SAN através de conexão FC nativa, sem uso de
conversores, com velocidade mínima de 06Gbps. e) Deverá possuir visor frontal na biblioteca de fitas para
configuração, diagnóstico e visualização de status. f) Deverá possuir capacidade de armazenamento interno igual
ou superior a 48 cartuchos de fita LTO 6. g) Deverá possuir mecanismo robotizado de montagem automática dos
cartuchos na unidade de leitura/gravação. h) Deverá possuir capacidade de identificar o conteúdo dos cartuchos
através da leitura da etiqueta de código de barras dos cartuchos. i) Deverá ser entregue com 04 (quatro) unidades
internas de leitura e gravação de tecnologia LTO-6. j) Deverá possibilitar a expansão de, no mínimo, 06 (seis)
unidades internas de leitura e gravação de tecnologia LTO-6. k) Deverá ser ofertado software de gerenciamento de
modo gráfico da biblioteca. l) Deverá ser homologado para trabalhar com a solução de backup IBM Tivoli Storage
Manager. m) Deverá ser entregue com 48 (quarenta e oito) cartuchos de fitas LTO-06 e 04 (quatro) fitas de
limpeza. n) Deverá ser entregue com 48 (quarenta e oito) etiquetas de código de barras, a partir da numeração
000401 ou informada pelo Órgão. o) Deverá possuir console de gerenciamento, para acesso WEB. p) Deverá vir
acompanhado de todos os manuais técnicos do fabricante para os produtos por ela fornecidos. ////Declaramos que
: O preço proposto será fixo e irreajustável, e os tributos, tarifas e despesas de qualquer natureza estão inclusos
nos preços ofertados; Examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital e
anexo; os produtos ofertados são novos e sem uso e se encontram em linha de produção. Condições de
Fornecimento: Prazo de validade da Proposta: 60 dias ; Prazo de entrega: 45 dias ; Prazo de Garantia: 60 meses. A
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garantia dos materiais ofertados será prestada em conformidade com as exigências técnicas constante no edital e
seus anexos .

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 317.770,0000 06.012.469/0001-27 28/08/2018 10:03:58:810
R$ 317.710,0800 37.131.927/0001-70 28/08/2018 10:03:58:810
R$ 300.000,0000 03.263.975/0001-09 28/08/2018 10:03:58:810
R$ 258.000,0000 03.535.902/0002-00 28/08/2018 10:03:58:810
R$ 158.900,0000 17.025.753/0001-54 28/08/2018 10:03:58:810
R$ 158.885,0400 12.007.998/0001-35 28/08/2018 10:03:58:810
R$ 158.885,0400 05.686.994/0001-65 28/08/2018 10:03:58:810
R$ 158.885,0000 06.915.840/0001-60 28/08/2018 10:03:58:810
R$ 158.500,0000 41.986.662/0001-60 28/08/2018 10:03:58:810
R$ 260.000,0000 37.131.927/0001-70 28/08/2018 10:13:57:240
R$ 200.000,0000 03.263.975/0001-09 28/08/2018 10:14:57:700
R$ 158.900,0100 06.012.469/0001-27 28/08/2018 10:19:01:073
R$ 151.038,0000 03.535.902/0002-00 28/08/2018 10:20:22:750
R$ 158.884,0000 03.263.975/0001-09 28/08/2018 10:20:41:173
R$ 151.000,0000 06.915.840/0001-60 28/08/2018 10:21:15:177
R$ 150.851,0000 03.535.902/0002-00 28/08/2018 10:21:18:177
R$ 150.000,0000 06.012.469/0001-27 28/08/2018 10:21:27:787
R$ 150.000,0000 05.686.994/0001-65 28/08/2018 10:21:36:130
R$ 142.642,0000 03.535.902/0002-00 28/08/2018 10:21:38:273
R$ 149.950,0000 06.012.469/0001-27 28/08/2018 10:21:55:913
R$ 142.000,0000 05.686.994/0001-65 28/08/2018 10:22:01:383
R$ 134.945,0000 03.535.902/0002-00 28/08/2018 10:22:04:413

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 28/08/2018
10:05:23 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

28/08/2018
10:19:07 Batida iminente. Data/hora iminência: 28/08/2018 10:21:07.

Encerrado 28/08/2018
10:22:22 Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

28/08/2018
10:48:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.535.902/0002-00.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

28/08/2018
11:38:18

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DECISION SERVICOS DE
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.535.902/0002-00.

Aceite 29/08/2018
14:30:01

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.535.902/0002-00, pelo melhor lance de R$
134.945,0000.

Habilitado 30/08/2018
14:09:13

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 03.535.902/0002-00

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - UNIDADE DE GRAVAÇÃO EXTERNA / INTERNA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
06.915.840/0001-60 DMSTOR

INFORMATICA
LTDA

Não Não 2 R$ 294.470,0000 R$ 588.940,0000 27/08/2018
17:39:53

Marca: NEO XL-Series 
Fabricante: Overland Tandberg 
Modelo / Versão: NEOxl80 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 02 – Unidade de Gravação Externa / Interna - Biblioteca de Fitas
Tipo II, com as seguintes características: • Equipamento novo e sem uso anterior. • Permite a instalação em rack
padrão 19 polegadas, acompanhada com o ferramental (kit) para a sua instalação. • Altura de 42U. • Permite a
conexão com switch da SAN através de conexão FC nativa, sem uso de conversores, com velocidade de 08Gbps. •
Visor frontal na biblioteca de fitas para configuração, diagnóstico e visualização de status. • Capacidade de
armazenamento interno igual ou superior a 96 cartuchos de fita LTO 6. • Mecanismo robotizado de montagem
automática dos cartuchos na unidade de leitura/gravação. • Capacidade de identificar o conteúdo dos cartuchos
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através da leitura da etiqueta de código de barras dos cartuchos. • Deverá ser entregue com 08 (oito) unidades
internas de leitura e gravação de tecnologia LTO-6. • Expansão de 12 (doze) unidades internas de leitura e gravação
de tecnologia LTO-6. • Acompanha software de gerenciamento de modo gráfico da biblioteca. • Equipamento
homologado para trabalhar com a solução de backup IBM Tivoli Storage Manager. • Acompanha 96 (noventa e seis)
cartuchos de fitas LTO-06 e 06 (seis) fitas de limpeza. • Acompanha 96 (noventa e seis) etiquetas de código de
barras, a partir da numeração 000401 ou informada pelo Órgão. • Console de gerenciamento, para acesso WEB. •
Incluso todos os manuais técnicos do fabricante para os produtos por ela fornecidos. • GARANTIA do fabricante on-
site pelo período de 60 (sessenta) meses após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do objeto licitado; •
Incluso treinamento detalhado, objetivando o conhecimento pleno do equipamento e softwares envolvidos, para até 2
(duas) pessoas, com carga horária não inferior a 8 horas, realizados em dias úteis, no período matutino ou
vespertino.

12.007.998/0001-35 PISONTEC
COMERCIO E
SERVICOS EM
TECNOLOGIA
DA
INFORMACA

Sim Sim 2 R$ 294.470,0900 R$ 588.940,1800 27/08/2018
17:59:41

Marca: LENOVO 
Fabricante: LENOVO 
Modelo / Versão: TS4300 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE DE GRAVAÇÃO EXTERNA / INTERNA - Biblioteca de Fitas Tipo
II, COM 8 DRIVES, conforme especificações técnicas contidas no Adendo 01. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

05.686.994/0001-65 AGINET
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 294.470,0900 R$ 588.940,1800 27/08/2018
18:40:50

Marca: NEOXL SERIES 
Fabricante: NEOXL SERIES 
Modelo / Versão: TAPE NEOXL80 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE DE GRAVAÇÃO EXTERNA / INTERNA - BIBLIOTECA DE FITAS
TIPO II, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: Equipamento novo e sem uso anterior.; Instalação em rack padrão
19 polegadas, acompanhada com o ferramental (kit) para a sua instalação.; Com altura de 42U.; Conexão com
switch da SAN através de conexão FC nativa, sem uso de conversores, com velocidade de 08Gbps.; Visor frontal na
biblioteca de fitas para configuração, diagnóstico e visualização de status.; Capacidade de armazenamento interno
igual ou superior a 96 cartuchos de fita LTO 6.; Mecanismo robotizado de montagem automática dos cartuchos na
unidade de leitura/gravação.; Capacidade de identificar o conteúdo dos cartuchos através da leitura da etiqueta de
código de barras dos cartuchos.; 08 x unidades internas de leitura e gravação de tecnologia LTO-6.; Expansão de 12
(doze) unidades internas de leitura e gravação de tecnologia LTO-6.; Software de gerenciamento de modo gráfico da
biblioteca.; Equipamento homologado para trabalhar com a solução de backup IBM Tivoli Storage Manager.; 96
(noventa e seis) cartuchos de fitas LTO-06 e 06 (seis) fitas de limpeza.; 96 (noventa e seis) etiquetas de código de
barras, a partir da numeração 000401 ou informada pelo Órgão.; Console de gerenciamento, para acesso WEB.; Com
todos os manuais técnicos do fabricante para os produtos por ela fornecidos.; Garantia do fabricante on-site pelo
período de 60 (sessenta) meses após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do objeto licitado; Incluso
treinamento detalhado, objetivando o conhecimento pleno do equipamento e softwares envolvidos, para até 2 (duas)
pessoas, com carga horária não inferior a 8 horas, realizados em dias úteis, no período matutino ou vespertino.;

17.025.753/0001-54 MARIOS
ASBESTAS
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 294.490,0000 R$ 588.980,0000 18/08/2018
20:06:13

Marca: Biblioteca de Fitas 
Fabricante: Biblioteca de Fitas 
Modelo / Versão: Biblioteca de Fitas 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2) Item 02 – Unidade de Gravação Externa / Interna - Biblioteca de
Fitas Tipo II, com as seguintes características: a) Deverá ser novo e sem uso anterior. b) Permitir a instalação em
rack padrão 19 polegadas, devendo ser entregues com o ferramental (kit) para a sua instalação. c) Possuir altura
máxima de 42U. d) Deverá permitir a conexão com switch da SAN através de conexão FC nativa, sem uso de
conversores, com velocidade mínima de 08Gbps. e) Deverá possuir visor frontal na biblioteca de fitas para
configuração, diagnóstico e visualização de status. f) Deverá possuir capacidade de armazenamento interno igual ou
superior a 96 cartuchos de fita LTO 6. g) Deverá possuir mecanismo robotizado de montagem automática dos
cartuchos na unidade de leitura/gravação. h) Deverá possuir capacidade de identificar o conteúdo dos cartuchos
através da leitura da etiqueta de código de barras dos cartuchos. i) Deverá ser entregue com 08 (oito) unidades
internas de leitura e gravação de tecnologia LTO-6. j) Deverá possibilitar a expansão de, no mínimo, 12 (doze)
unidades internas de leitura e gravação de tecnologia LTO-6. k) Deverá ser ofertado software de gerenciamento de
modo gráfico da biblioteca. l) Deverá ser homologado para trabalhar com a solução de backup IBM Tivoli Storage
Manager. m) Deverá ser entregue com 96 (noventa e seis) cartuchos de fitas LTO-06 e 06 (seis) fitas de limpeza. n)
Deverá ser entregue com 96 (noventa e seis) etiquetas de código de barras, a partir da numeração 000401 ou
informada pelo Órgão. o) Deverá possuir console de gerenciamento, para acesso WEB. p) Deverá vir acompanhado
de todos os manuais técnicos do fabricante para os produtos por ela fornecidos

41.986.662/0001-60 LEBRE
TECNOLOGIA
E
INFORMATICA
LTDA

Sim Não 2 R$ 300.000,0000 R$ 600.000,0000 27/08/2018
17:13:33

Marca: IBM 
Fabricante: LENOVO 
Modelo / Versão: TS4300 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IBM TS4300 BIBLIOTECA DE FITAS LTO6 COM 8 DRIVES CAPACIDADE
PARA 96 FITAS E POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA MAIS 12 SLOTS LTO6 96 FITAS LTO6 6 FITAS DE LIMPEZA
GARANTIA DE 36 MESES

03.535.902/0002-00 DECISION
SERVICOS DE
TECNOLOGIA

Não Não 2 R$ 394.890,0000 R$ 789.780,0000 27/08/2018
17:09:06
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DA
INFORMACAO
LTDA
Marca: QUANTUM 
Fabricante: QUANTUM 
Modelo / Versão: Scalar i3 com 8 drivers 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE DE GRAVAÇÃO EXTERNA / INTERNA, NOME UNIDADE DE
GRAVACAO EXTERNA - UNIDADE DE GRAVAÇÃO EXTERNA / INTERNA - Biblioteca de Fitas Tipo II, COM 8 DRIVES,
conforme especificações técnicas contidas no Adendo 01. Modelo = Scalar i3 com 8 drivers Fabricante = QUANTUM
Todas as características de acordo com o exigido no Edital de Pregão Eletrônico No. 34/2018.

03.263.975/0001-09 SYSTECH
SISTEMAS E
TECNOLOGIA
EM
INFORMATICA
LTDA

Não Não 2 R$ 400.000,0000 R$ 800.000,0000 27/08/2018
16:55:25

Marca: DellEMC Computadores 
Fabricante: DellEMC Computadores 
Modelo / Versão: DellEMC ML3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Unidade de Gravação Externa / Interna - Biblioteca de Fitas Tipo II
Marca: Dell EMC Computadores // Modelo: ML3 // Prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias corridos //Validade
da Proposta: 60 (sessenta) dias // Prazo de Garantia 60 (sessenta) meses. Declaramos que os produtos ofertados
são novos e sem uso; que nossa empresa possui recursos Humanos, técnicos e materiais compatíveis com as
necessidades estabelecidas no edital e que conhecemos e concordamos com todas as exigências e condições
estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico e documentos por nele referenciados. Nos valores propostos estão
inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO: Será
novo e sem uso anterior; permite a instalação em rack padrão 19 polegadas, sendo entregues com o ferramental
(kit) para a sua instalação; possui altura máxima de 42U; permite a conexão com switch da SAN através de conexão
FC nativa, sem uso de conversores, com velocidade mínima de 08Gbps; possui visor frontal na biblioteca de fitas
para configuração, diagnóstico e visualização de status; possui capacidade de armazenamento interno igual ou
superior a 96 cartuchos de fita LTO 6; possui mecanismo robotizado de montagem automática dos cartuchos na
unidade de leitura/gravação; possui capacidade de identificar o conteúdo dos cartuchos através da leitura da etiqueta
de código de barras dos cartuchos; será entregue com 08 (oito) unidades internas de leitura e gravação de
tecnologia LTO-6; possibilita a expansão de, 12 (doze) unidades internas de leitura e gravação de tecnologia LTO-6;
será ofertado software de gerenciamento de modo gráfico da biblioteca; será homologado para trabalhar com a
solução de backup IBM Tivoli Storage Manager; Deverá ser entregue com 96 (noventa e seis) cartuchos de fitas LTO-
06 e 06 (seis) fitas de limpeza; será entregue com 96 (noventa e seis) etiquetas de código de barras, a partir da
numeração 000401 ou informada pelo Órgão; possui console de gerenciamento, para acesso WEB; acompanhada de
todos os manuais técnicos do fabricante para os produtos por ela fornecidos. Os serviços de garantia, instalação,
configuração e treinamento serão contemplados de acordo com o solicitado no Edital.

37.131.927/0001-70 NORTHWARE
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Não 2 R$ 470.000,0000 R$ 940.000,0000 28/08/2018
09:23:34

Marca: IBM 
Fabricante: IBM/LEnovo 
Modelo / Versão: TS4300 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Unidade de gravação externa/interna Biblioteca de fitas IBM/Lenovo
TS4300 Tape Library, com 8 drives. O prazo de entrega dos bens é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados
da data de envio da nota de empenho. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.

06.012.469/0001-27 PRIMEIRO
TIME
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 2 R$ 588.940,0000 R$ 1.177.880,0000 27/08/2018
17:07:07

Marca: IBM 
Fabricante: IBM 
Modelo / Versão: TS4300 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 02 – Unidade de Gravação Externa / Interna - Biblioteca de Fitas
Tipo II, com as seguintes características: a) Deverá ser novo e sem uso anterior. b) Permitir a instalação em rack
padrão 19 polegadas, devendo ser entregues com o ferramental (kit) para a sua instalação. c) Possuir altura máxima
de 42U. d) Deverá permitir a conexão com switch da SAN através de conexão FC nativa, sem uso de conversores,
com velocidade mínima de 08Gbps. e) Deverá possuir visor frontal na biblioteca de fitas para configuração,
diagnóstico e visualização de status. f) Deverá possuir capacidade de armazenamento interno igual ou superior a 96
cartuchos de fita LTO 6. g) Deverá possuir mecanismo robotizado de montagem automática dos cartuchos na unidade
de leitura/gravação. h) Deverá possuir capacidade de identificar o conteúdo dos cartuchos através da leitura da
etiqueta de código de barras dos cartuchos. i) Deverá ser entregue com 08 (oito) unidades internas de leitura e
gravação de tecnologia LTO-6. j) Deverá possibilitar a expansão de, no mínimo, 12 (doze) unidades internas de
leitura e gravação de tecnologia LTO-6. k) Deverá ser ofertado software de gerenciamento de modo gráfico da
biblioteca. l) Deverá ser homologado para trabalhar com a solução de backup IBM Tivoli Storage Manager. m) Deverá
ser entregue com 96 (noventa e seis) cartuchos de fitas LTO-06 e 06 (seis) fitas de limpeza. n) Deverá ser entregue
com 96 (noventa e seis) etiquetas de código de barras, a partir da numeração 000401 ou informada pelo Órgão. o)
Deverá possuir console de gerenciamento, para acesso WEB. p) Deverá vir acompanhado de todos os manuais
técnicos do fabricante para os produtos por ela fornecidos.///Declaramos que : O preço proposto será fixo e
irreajustável, e os tributos, tarifas e despesas de qualquer natureza estão inclusos nos preços ofertados;
Examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital e anexo; os produtos ofertados
são novos e sem uso e se encontram em linha de produção. Condições de Fornecimento: Prazo de validade da
Proposta: 60 dias ; Prazo de entrega: 45 dias ; Prazo de Garantia: 60 meses. A garantia dos materiais ofertados será
prestada em conformidade com as exigências técnicas constante no edital e seus anexos .

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
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R$ 588.940,0000 06.012.469/0001-27 28/08/2018 10:03:58:810
R$ 470.000,0000 37.131.927/0001-70 28/08/2018 10:03:58:810
R$ 400.000,0000 03.263.975/0001-09 28/08/2018 10:03:58:810
R$ 394.890,0000 03.535.902/0002-00 28/08/2018 10:03:58:810
R$ 300.000,0000 41.986.662/0001-60 28/08/2018 10:03:58:810
R$ 294.490,0000 17.025.753/0001-54 28/08/2018 10:03:58:810
R$ 294.470,0900 12.007.998/0001-35 28/08/2018 10:03:58:810
R$ 294.470,0900 05.686.994/0001-65 28/08/2018 10:03:58:810
R$ 294.470,0000 06.915.840/0001-60 28/08/2018 10:03:58:810
R$ 430.000,0000 37.131.927/0001-70 28/08/2018 10:14:19:460
R$ 355.750,0000 03.263.975/0001-09 28/08/2018 10:15:33:293
R$ 300.000,0100 06.012.469/0001-27 28/08/2018 10:19:23:840
R$ 280.188,9700 03.535.902/0002-00 28/08/2018 10:22:44:293
R$ 294.470,0000 03.263.975/0001-09 28/08/2018 10:23:01:683
R$ 280.000,0000 05.686.994/0001-65 28/08/2018 10:23:18:497
R$ 266.323,1600 03.535.902/0002-00 28/08/2018 10:23:22:013
R$ 280.000,0000 06.915.840/0001-60 28/08/2018 10:23:24:123
R$ 294.450,0000 06.012.469/0001-27 28/08/2018 10:23:30:530
R$ 294.469,0000 03.263.975/0001-09 28/08/2018 10:23:34:763
R$ 266.300,0000 05.686.994/0001-65 28/08/2018 10:23:42:140
R$ 253.381,0000 03.535.902/0002-00 28/08/2018 10:23:45:907
R$ 253.000,0000 06.915.840/0001-60 28/08/2018 10:24:00:343
R$ 253.300,0000 05.686.994/0001-65 28/08/2018 10:24:04:580
R$ 252.783,0000 03.535.902/0002-00 28/08/2018 10:24:05:987
R$ 252.800,0000 06.915.840/0001-60 28/08/2018 10:24:26:753
R$ 252.700,0000 05.686.994/0001-65 28/08/2018 10:24:26:860
R$ 252.500,0000 05.686.994/0001-65 28/08/2018 10:25:36:023
R$ 251.000,0000 03.535.902/0002-00 28/08/2018 10:25:56:383
R$ 250.000,0000 05.686.994/0001-65 28/08/2018 10:26:05:227
R$ 250.100,0000 06.915.840/0001-60 28/08/2018 10:26:14:510
R$ 249.847,0000 03.535.902/0002-00 28/08/2018 10:26:16:883
R$ 249.500,0000 05.686.994/0001-65 28/08/2018 10:26:27:963
R$ 237.283,2400 03.535.902/0002-00 28/08/2018 10:26:36:933
R$ 237.200,0000 05.686.994/0001-65 28/08/2018 10:26:49:450
R$ 237.100,0000 06.915.840/0001-60 28/08/2018 10:26:52:763
R$ 236.973,5400 03.535.902/0002-00 28/08/2018 10:26:57:170
R$ 236.900,0000 05.686.994/0001-65 28/08/2018 10:27:11:310
R$ 236.970,0000 03.535.902/0002-00 28/08/2018 10:27:52:360
R$ 237.000,0000 06.915.840/0001-60 28/08/2018 10:28:11:033
R$ 293.000,0000 17.025.753/0001-54 28/08/2018 10:30:24:527
R$ 292.950,0000 06.012.469/0001-27 28/08/2018 10:30:47:247
R$ 292.900,0000 06.012.469/0001-27 28/08/2018 10:34:09:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 28/08/2018
10:12:27 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

28/08/2018
10:21:22 Batida iminente. Data/hora iminência: 28/08/2018 10:23:22.

Encerrado 28/08/2018
10:39:07 Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

28/08/2018
10:52:07

Convocado para envio de anexo o fornecedor AGINET COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.686.994/0001-65.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

28/08/2018
11:59:30

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGINET COMERCIO E
SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.686.994/0001-65.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

29/08/2018
14:15:42

Convocado para envio de anexo o fornecedor AGINET COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.686.994/0001-65.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

29/08/2018
14:18:24

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGINET COMERCIO E
SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.686.994/0001-65.

Aceite 29/08/2018
14:30:29

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGINET COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.686.994/0001-65, pelo melhor lance de R$
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236.900,0000.

Habilitado 30/08/2018
14:09:30

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AGINET COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI - CNPJ/CPF: 05.686.994/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 28/08/2018
10:04:35

Bom dia, estamos iniciando à sessão.

Sistema 28/08/2018
10:19:07

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:21 de 28/08/2018, após isso entrará(ão)
no encerramento aleatório.

Sistema 28/08/2018
10:21:22

O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 10:23 de 28/08/2018, após isso entrará(ão)
no encerramento aleatório.

Sistema 28/08/2018
10:39:15

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das
propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema 28/08/2018

10:48:25
Senhor fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,

CNPJ/CPF: 03.535.902/0002-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 28/08/2018

10:51:09
Para DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Sr. Licitante. Favor

enviar pelo link “Anexar” a Proposta.
Sistema 28/08/2018

10:52:07
Senhor fornecedor AGINET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:

05.686.994/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 28/08/2018

10:52:45
Para AGINET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Sr. Licitante. Favor

enviar pelo link “Anexar” a Proposta.
Sistema 28/08/2018

11:38:18
Senhor Pregoeiro, o fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

LTDA, CNPJ/CPF: 03.535.902/0002-00, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema 28/08/2018

11:59:30
Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGINET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA

EIRELI, CNPJ/CPF: 05.686.994/0001-65, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro 28/08/2018

12:00:23
Para AGINET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Favor enviar pelo link

“Anexar” a Proposta do item 1 no prazo de 20 (Vinte) minutos.
05.686.994/0001-

65
28/08/2018
12:03:13

estamos providenciando

05.686.994/0001-
65

28/08/2018
12:14:38

Não esta aberto para enviar.

05.686.994/0001-
65

28/08/2018
12:16:10

Sr. pregoeiro, não está disponível o envio de link para o item 1. O senhor irá dar acesso
para enviar pelo sistema ou prefere que enviemos por e-mail?

05.686.994/0001-
65

28/08/2018
12:20:23

Nossa proposta foi enviada para o e-mail informado no item 8.8 do edital.

Pregoeiro 28/08/2018
12:22:28

Srs. Licitantes, estamos suspendendo à sessão e reabrindo no dia (29/08/18) às 14h
(horário de Brasília), neste período estaremos analisando a Proposta.

Pregoeiro 29/08/2018
14:02:00

Boa tarde, estamos reiniciando à sessão.

Sistema 29/08/2018
14:15:42

Senhor fornecedor AGINET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
05.686.994/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 29/08/2018
14:16:26

Para AGINET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Sr. Licitante. Favor
anexar no prazo de 20 (vinte) minutos, documentação que comprove a garantia da

Proposta ofertada do item 02.
Sistema 29/08/2018

14:18:24
Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGINET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA

EIRELI, CNPJ/CPF: 05.686.994/0001-65, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro 29/08/2018

15:22:54
Srs. Licitantes, estamos suspendendo à sessão e reabrindo no dia (30/08/2018) às 14h

(Horário de Brasília) para continuidade da fase de habilitação.
Pregoeiro 30/08/2018

14:02:12
Boa tarde, estamos reiniciando à sessão.

Pregoeiro 30/08/2018
14:04:22

Para DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Sr. Licitante,
solicitamos o envio da Proposta, Documentação de Habilitação, Dados para Assinatura da
Ata (ANEXO II) em original ou cópia autenticada em cartório, no prazo de 48 (quarenta e

oito) horas.
Pregoeiro 30/08/2018

14:04:50
Para DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Para Coordenação
de Material e Patrimônio da UFBA, situado no endereço; Rua Barão de Jeremoabo, s/n,

Campus Universitário de Ondina – Salvador/Bahia, CEP 40.170-115.
Pregoeiro 30/08/2018

14:05:49
Para AGINET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Sr. Licitante, solicitamos
o envio da Proposta, Documentação de Habilitação, Dados para Assinatura da Ata (ANEXO
II) em original ou cópia autenticada em cartório, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Pregoeiro 30/08/2018
14:06:05

Para AGINET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Para Coordenação de
Material e Patrimônio da UFBA, situado no endereço; Rua Barão de Jeremoabo, s/n,

Campus Universitário de Ondina – Salvador/Bahia, CEP 40.170-115.
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Sistema 30/08/2018
14:09:13

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 30/08/2018
14:09:58

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/08/2018 às
14:30:00.

Pregoeiro 30/08/2018
14:14:49

Foi informado nova data de fechamento de prazo para registro de intenção de recurso:
30/08/2018 às 14:45:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 30/08/2018
14:09:13 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

30/08/2018
14:09:58 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/08/2018 às 14:30:00.

Informado
Fechamento de

Prazo

30/08/2018
14:14:49

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso reagendado para: 30/08/2018 às
14:45:00. Justificativa: Alterado para atender o prazo do item 11 do edital

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:44 horas do dia 30 de agosto de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
MARCO ANTONIO SOUZA COSTA 
Pregoeiro Oficial

GERALDO EDMUNDO BARBOSA NETO
Equipe de Apoio

 

 

Voltar   
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E-mail - 0582938

Data de Envio: 
  19/08/2019 18:09:14

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

Para (com cópia oculta):
    sercompe@sercompe.com.br
    tatiane.santos2@hpe.com
    drivea@drivea.com.br
    contato@mpesolucoes.com.br
    contato@seprol.com.br
    vendas@guaibasolucoes.com.br
    daniel.lenhardt@hervaltech.com.br
    vendas@risctech.com.br
    breno@plugnetshop.com.br
    sp@microware.com.br
    comercial@amr.com.br
    comercial@microsul.com.br
    comercial@planus.com.br
    marketing@decatron.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    joao.souza@mmo2000.com.br
    juliana.oliveira@produs.com.br
    murillo.fonseca@etailor.com.br
    comercial@technologys.com.br
    comercial@lumetec.com.br
    contato@grupofacimus.com.br
    suporte.comercial@capgemini.com
    marcio.bueno@bt.com

Assunto: 
  Solicitação envio cotação para fornecimento equipamento e licenças de softwares para solução backup
em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos o envio de orçamento para o fornecimento de equipamentos e licenças de softwares para
compor/atualizar a solução de backup em uso no TRE-AL, conforme descrição e especificações do Termo
de Referência em anexo. 

A plataforma de backup em disco, software de backup e contratações acessórias, devem guardar
integração com a solução em uso no TRE-AL, baseada em HPE Storeonce 5100 e Veeam Backup &
Replication.

Em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante, nas pessoas dos Senhores Daniel
ou Cristino, pelo telefone (82) 2122.7740 ou coinf@tre-al.jus.br.

Pedimos, ainda, caso não haja interesse, independente do motivo, comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7712
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0576718.html
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E-mail - 0583412

Data de Envio: 
  20/08/2019 14:57:34

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

Para (com cópia oculta):
    marlon@liveconsult.com.br
    silvia.faria@telemont.com.br
    sk@sktec.com.br
    contato@servix.com
    comercial@symmetry.com.br
    quintaonda@quintaonda.com.br
    davi@aquarii.com.br
    jennifer@coletek.com.br
    andre@grupoinovva.com.br
    comercial@ydennek.com.br
    vanessa.gonzalez@virgogroup.com.br
    parcerias@s2sc.com.br
    francimara.salles@shsti.com.br
    emanuel@compustar.com.br
    contato@logan.com.br
    leonardo@infosecti.com.br
    itone@itone.com.br
    fiscal.arvato@arvato.com.br
    christovam@forsec.com.br
    bruno.baumel@eticainformatica.com.br
    emerson.altomani@avivsolutions.com.br
    gmarc@gmarc.com.br
    juliano.peixoto@meedbr.com

Assunto: 
  Solicitação envio cotação para fornecimento equipamento e licenças de softwares par solução backup
em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos o envio de orçamento para o fornecimento de equipamentos e licenças de softwares para
compor/atualizar a solução de backup em uso no TRE-AL, conforme descrição e especificações do Termo
de Referência em anexo. 

A plataforma de backup em disco, software de backup e contratações acessórias, devem guardar
integração com a solução em uso no TRE-AL, baseada em HPE Storeonce 5100 e Veeam Backup &
Replication.

Em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante, nas pessoas dos Senhores Daniel
ou Cristino, pelo telefone (82) 2122.7740 ou coinf@tre-al.jus.br.

Pedimos, ainda, caso não haja interesse, independente do motivo, comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7712
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0576718.html
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E-mail - 0583435

Data de Envio: 
  20/08/2019 15:08:29

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

Para (com cópia oculta):
    registrodeoportunidade@networksecure.com.br
    fkadri@kadri.com.br
    multisupri@multisupri.com.br
    vanessa@bistechnology.com.br
    wagner@concordiainformatica.com.br
    pedro@ansdistribuidora.com.br
    comercial@doctecnologia.com.br
    ffreitas@swt.com.br
    vendas@tudotecnologia.com.br
    jmcneto@silicontech.com.br
    omicron@omicron.com.br
    daniel@lisata.com.br
    sull@sullautomacao.com.br
    diretoria@acbinfoshop.com.br
    joelof@sbcservicos.com.br
    comercial@gpcit.com.br
    comercial@corporativoinfo.com.br
    hp@freenetworks.com.br
    comercial@conexti.com.br
    contato@digitaldoor.com.br
    mleal@hialinx.com.br
    marcelo.fenoglio@miltec.com.br
    compras3@oficinadosbits.com.br

Assunto: 
  Solicitação envio cotação para fornecimento equipamentos e licenças de softwares para solução backup
em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos o envio de orçamento para o fornecimento de equipamentos e licenças de softwares para
compor/atualizar a solução de backup em uso no TRE-AL, conforme descrição e especificações do Termo
de Referência em anexo. 

A plataforma de backup em disco, software de backup e contratações acessórias, devem guardar
integração com a solução em uso no TRE-AL, baseada em HPE Storeonce 5100 e Veeam Backup &
Replication.

Em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante, nas pessoas dos Senhores Daniel
ou Cristino, pelo telefone (82) 2122.7740 ou coinf@tre-al.jus.br.

Pedimos, ainda, caso não haja interesse, independente do motivo, comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7712
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0576718.html
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E-mail - 0583455

Data de Envio: 
  20/08/2019 15:15:43

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

Para (com cópia oculta):
    contato@cloudprisma.com.br
    mario@unigrus.com
    alexandre@ljsuprimentos.com.br
    paulo.arruda@linkit.com.br
    rogerio.bombonatti@xcabos.com.br
    coperson@copersonaudio.com.br
    ricardo.simon@telit.com
    pamela.bisino@onsmart.com.br
    leonardo.saes@telemont.com.br
    wcunha@athenasecurity.com.br
    ms@zeewlab.com.br
    contato@alhe.com.br
    thiago@hsntecnologia.com.br
    yuri.comercial@omnitec.vix.br
    guida@microwmax.com.br
    com@seatecnologia.com.br
    ronald@datazul.com.br
    tiago@ticonsulte.com.br
    yuri@oneinformatica.com.br
    jorge@netsol.com.br
    contato@edcomconsultoria.com.br
    luciano@seteplus.com.br
    telc@telc.com.br
    administrativo@ja1000ti.com.br
    thiago.andrade@vdtsinfo.com.br
    daguimar@acessoidea.com.br

Assunto: 
  Solicitação envio cotação para fornecimento equipamentos e licenças de softwares para solução backup
em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos o envio de orçamento para o fornecimento de equipamentos e licenças de softwares para
compor/atualizar a solução de backup em uso no TRE-AL, conforme descrição e especificações do Termo
de Referência em anexo. 

A plataforma de backup em disco, software de backup e contratações acessórias, devem guardar
integração com a solução em uso no TRE-AL, baseada em HPE Storeonce 5100 e Veeam Backup &
Replication.

Em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante, nas pessoas dos Senhores Daniel
ou Cristino, pelo telefone (82) 2122.7740 ou coinf@tre-al.jus.br.

Pedimos, ainda, caso não haja interesse, independente do motivo, comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7712
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0576718.html
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De: Marketing Sercompe <mkt@sercompe.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: Marketing Sercompe <mkt@sercompe.com.br>
Data: 20/08/2019 08:03 AM
Assunto: [seic] RES: Solicitação envio cotação para fornecimento equipamento e licenças de
softwares para solução backup em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

Olá bom dia!

Agradecemos o contato e interesse na Sercompe!
Porém não atuamos em processos licitatórios na sua região geográfica.

Ficamos a disposição!

Marketing Sercompe

Phone: +55 47 3431-9700
Mobile:
Skype: mkt@sercompe.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 19 de agosto de 2019 18:09
Assunto: Solicitação envio cotação para fornecimento equipamento e licenças de
softwares para solução backup em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

Prezados Senhores,

Solicitamos o envio de orçamento para o fornecimento de equipamentos e licenças
de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso no TRE-AL,
conforme descrição e especificações do Termo de Referência em anexo.

A plataforma de backup em disco, software de backup e contratações acessórias,
devem guardar integração com a solução em uso no TRE-AL, baseada em HPE
Storeonce 5100 e Veeam Backup & Replication.

Em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante, nas pessoas
dos Senhores Daniel ou Cristino, pelo telefone (82) 2122.7740 ou coinf@tre-
al.jus.br.

Pedimos, ainda, caso não haja interesse, independente do motivo, comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7712
seic@tre-al.jus.br
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De: Arnaldo Krause <arnaldo.krause@guaibasolucoes.com.br>
Para: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/08/2019 08:59 AM
Assunto: [seic] ENC: Solicitação envio cotação para fornecimento equipamento e licenças de
softwares para solução backup em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

Maria Melo, bom-dia
Acusamos o recebimento da cotação, entretanto, não estamos  no momento
 atendendo orçamento nesta região Agradecemos e estamos ao dispor Att

Arnaldo Krause
Consultor Comercial
 +55 41 3072.3861
 +55 41 99226-5560
guaibasolucoes.com.br   
  

  
 

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 19 de agosto de 2019 18:09
Assunto: Solicitação envio cotação para fornecimento equipamento e licenças de
softwares para solução backup em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

Prezados Senhores,

Solicitamos o envio de orçamento para o fornecimento de equipamentos e licenças
de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso no TRE-AL,
conforme descrição e especificações do Termo de Referência em anexo. 

A plataforma de backup em disco, software de backup e contratações acessórias,
devem guardar integração com a solução em uso no TRE-AL, baseada em HPE
Storeonce 5100 e Veeam Backup & Replication.

Em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante, nas pessoas
dos Senhores Daniel ou Cristino, pelo telefone (82) 2122.7740 ou coinf@tre-
al.jus.br.

Pedimos, ainda, caso não haja interesse, independente do motivo, comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7712
seic@tre-al.jus.br
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Anexados:

Arquivo:
Termo_de_Referencia___TIC_0576718.html

Tamanho:
283k

Tipo de Conteúdo:
text/html
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De: Debora Ferreira <debora.ferreira@drivea.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
CC: coinf@tre-al.jus.br
Data: 20/08/2019 10:46 AM
Assunto: [seic] ENC: Solicitação envio cotação para fornecimento equipamento e licenças de
softwares para solução backup em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

Prezados,
Bom dia!
Acuso o recebimento de sua solicitação.
Em providencias interna, darei retorno se teremos ou não condições de
atender a demanda do momento.
Sigo ao dispor.
Att,

Débora Ferreira
Consultora de Vendas
debora.ferreira@drivea.com.br
+55 67 3027-4960
+55 67 99235-7521

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

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

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> Enviada
em: segunda-feira, 19 de agosto de 2019 18:09
Assunto: Solicitação envio cotação para fornecimento equipamento e licenças
de softwares para solução backup em uso no TRE-AL. PA
0004514-28.2019

Prezados Senhores,

Solicitamos o envio de orçamento para o fornecimento de equipamentos e
licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso no
TRE-AL, conforme descrição e especificações do Termo de Referência em anexo.

A plataforma de backup em disco, software de backup e contratações
acessórias, devem guardar integração com a solução em uso no TRE-AL, baseada
em HPE Storeonce 5100 e Veeam Backup & Replication.

Em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante, nas
pessoas dos Senhores Daniel ou Cristino, pelo telefone (82) 2122.7740 ou
coinf@tre-al.jus.br.
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Pedimos, ainda, caso não haja interesse, independente do motivo,
comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7712
seic@tre-al.jus.br

Anexados:

Arquivo:
Termo_de_Referencia___TIC_0576718.html

Tamanho:
283k

Tipo de Conteúdo:
text/html
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De: Lume-Comercial <comercial@lumetec.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/08/2019 04:47 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação envio cotação para fornecimento equipamento e licenças de
softwares para solução backup em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

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

 
 
-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: segunda-feira, 19 de agosto de 2019 18:09
Assunto: Solicitação envio cotação para fornecimento equipamento e licenças de so�wares para solução backup em
uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019
 
Prezados Senhores,
 
Solicitamos o envio de orçamento para o fornecimento de equipamentos e licenças de so�wares para
compor/atualizar a solução de backup em uso no TRE-AL, conforme descrição e especificações do Termo de
Referência em anexo.
 
A plataforma de backup em disco, so�ware de backup e contratações acessórias, devem guardar integração com a
solução em uso no TRE-AL, baseada em HPE Storeonce 5100 e Veeam Backup & Replica�on.
 
Em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante, nas pessoas dos Senhores Daniel ou Cris�no,
pelo telefone (82) 2122.7740 ou coinf@tre-al.jus.br.
 
Pedimos, ainda, caso não haja interesse, independente do mo�vo, comunicar-nos.
 
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7712
seic@tre-al.jus.br
 

E-mail Lume reposta negativa (0583705)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 110

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=VF3SLOGW76BQ0&View=Compose&New=Yes&To=mariana.costa%40lumetecnologia.com
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=VF3SLOGW76BQ0&View=Compose&New=Yes&To=coinf%40tre-al.jus.br
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=VF3SLOGW76BQ0&View=Compose&New=Yes&To=seic%40tre-al.jus.br


20/08/2019 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=VF3SLOGW76BQ0&View=Message&Print=Yes

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=VF3SLOGW76BQ0&View=Message&Print=Yes 2/2

 
 
 

E-mail Lume reposta negativa (0583705)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 111



21/08/2019 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=BV5CMA4KSJEP6&View=Message&Print=Yes

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=BV5CMA4KSJEP6&View=Message&Print=Yes 1/1

De: "Depto Comercial" <comercial@corporativoinfo.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/08/2019 07:47 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação envio cotação para fornecimento equipamentos e licenças de
softwares para solução backup em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

Prezada Maria Márcia, boa tarde!

Recebemos a sua cotação, estamos trabalhando para dar um posicionamento o
mais breve.

À disposição.

Obrigado.

Atenciosamente,
Fabiano Uchôa
Vendas Corporativas

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

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: terça-feira, 20 de agosto de 2019 15:09
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação envio cotação para fornecimento equipamentos e licenças
de softwares para solução backup em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

Prezados Senhores,

Solicitamos o envio de orçamento para o fornecimento de equipamentos e
licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso no
TRE-AL, conforme descrição e especificações do Termo de Referência em anexo.

A plataforma de backup em disco, software de backup e contratações
acessórias, devem guardar integração com a solução em uso no TRE-AL, baseada
em HPE Storeonce 5100 e Veeam Backup & Replication.

Em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante, nas
pessoas dos Senhores Daniel ou Cristino, pelo telefone (82) 2122.7740 ou
coinf@tre-al.jus.br.

Pedimos, ainda, caso não haja interesse, independente do motivo,
comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7712
seic@tre-al.jus.br
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De: Debora Ferreira <debora.ferreira@drivea.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br, coinf@tre-al.jus.br
Data: 21/08/2019 11:28 AM
Assunto: [seic] ENC: Solicitação envio cotação para fornecimento equipamento e licenças de
softwares para solução backup em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

Prezado Maria Márcia, Daniel e Cristino,
Bom dia!

Agradecemos pelo contato e por ter escolhido a Drive A para participar do
orçamento em referência, mas no momento não teremos as melhores condições
comerciais para atendê-los.

Mais informações sobre nossos produtos, clientes e parceiros, acesse nosso
site www.drivea.com.br.

Nos colocamos à disposição para futuras cotações.

Att,

Débora Ferreira
Consultora de Vendas
debora.ferreira@drivea.com.br
+55 67 3027-4960
+55 67 99235-7521

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

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

-----Mensagem original-----
De: Debora Ferreira [mailto:debora.ferreira@drivea.com.br]
Enviada em: terça-feira, 20 de agosto de 2019 09:46
Para: 'seic@tre-al.jus.br' <seic@tre-al.jus.br>
Cc: 'coinf@tre-al.jus.br' <coinf@tre-al.jus.br>
Assunto: ENC: Solicitação envio cotação para fornecimento equipamento e
licenças de softwares para solução backup em uso no TRE-AL. PA
0004514-28.2019

Prezados,
Bom dia!
Acuso o recebimento de sua solicitação.
Em providencias interna, darei retorno se teremos ou não condições de
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atender a demanda do momento.
Sigo ao dispor.
Att,

Débora Ferreira
Consultora de Vendas
debora.ferreira@drivea.com.br
+55 67 3027-4960
+55 67 99235-7521

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

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

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> Enviada
em: segunda-feira, 19 de agosto de 2019 18:09
Assunto: Solicitação envio cotação para fornecimento equipamento e licenças
de softwares para solução backup em uso no TRE-AL. PA
0004514-28.2019

Prezados Senhores,

Solicitamos o envio de orçamento para o fornecimento de equipamentos e
licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso no
TRE-AL, conforme descrição e especificações do Termo de Referência em anexo.

A plataforma de backup em disco, software de backup e contratações
acessórias, devem guardar integração com a solução em uso no TRE-AL, baseada
em HPE Storeonce 5100 e Veeam Backup & Replication.

Em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante, nas
pessoas dos Senhores Daniel ou Cristino, pelo telefone (82) 2122.7740 ou
coinf@tre-al.jus.br.

Pedimos, ainda, caso não haja interesse, independente do motivo,
comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7712
seic@tre-al.jus.br
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Anexados:

Arquivo:
Termo_de_Referencia___TIC_0576718.html

Tamanho:
283k

Tipo de Conteúdo:
text/html
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De: Amanda Ribeiro <amanda.ribeiro@technologys.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: Marcelo Mattos <marcelo.mattos@technologys.com.br>, Rafael Marques
<rafael.marques@technologys.com.br>, Natália Guedes Alves de Paula
<natalia.guedes@technologys.com.br>
Data: 22/08/2019 10:28 AM
Assunto: [seic] Solicitação envio cotação para fornecimento equipamento e licenças de softwares
para solução backup em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

Prezada Maria Márcia, bom dia!

Sua solicitação já está sendo analisada para enviarmos a cotação.

Desde já agradecemos pelo contato.

Atenciosamente,

Amanda Ribeiro
Coordenadora de Processos
Technology Soluções e Sistemas Integrados Ltda.
Tels.: (21) 2499-3622
Email: amanda.ribeiro@technologys.com.br
www.technologys.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] 
Enviada em: segunda-feira, 19 de agosto de 2019 18:09
Assunto: Solicitação envio cotação para fornecimento equipamento e licenças de
softwares para solução backup em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

Prezados Senhores,

Solicitamos o envio de orçamento para o fornecimento de equipamentos e licenças
de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso no TRE-AL,
conforme descrição e especificações do Termo de Referência em anexo. 

A plataforma de backup em disco, software de backup e contratações acessórias,
devem guardar integração com a solução em uso no TRE-AL, baseada em HPE
Storeonce 5100 e Veeam Backup & Replication.

Em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante, nas pessoas
dos Senhores Daniel ou Cristino, pelo telefone (82) 2122.7740 ou coinf@tre-
al.jus.br.

Pedimos, ainda, caso não haja interesse, independente do motivo, comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7712
seic@tre-al.jus.br
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De: Natália Guedes Alves de Paula <natalia.guedes@technologys.com.br>
Para: "mariamelo@tre-al.jus.br" <mariamelo@tre-al.jus.br>
CC: Marcelo Mattos <marcelo.mattos@technologys.com.br>, Rafael Marques
<rafael.marques@technologys.com.br>, Amanda Ribeiro <amanda.ribeiro@technologys.com.br>
Data: 03/09/2019 03:51 PM
Assunto: RES: [seic] Solicitação envio cotação para fornecimento equipamento e licenças de
softwares para solução   backup em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

 
Maria Márcia, boa tarde!
 
Agradecemos a solicitação, contudo não foi possível a nossa par�cipação.
 
A  Technology é uma empresa de TI, que fornece produtos dos principais players do mercado de Tecnologia de
Informação. Somos Parceiros da HP, VMware, Eaton, VEEAM entre outros.
 
Esperamos contar com as futuras cotações e estamos à disposição para auxiliá-los a superar seus desafios através do
uso eficiente da tecnologia.
 
 
Atenciosamente,
 

Natalia Guedes
Assistente Comercial
Technology Soluções e Sistemas Integrados Ltda.
Tels.: (21) 2499-3622
Email: natalia.guedes@technologys.com.br
www.technologys.com.br

 
 
De: Maria Márcia Leite de Melo [mailto:mariamelo@tre-al.jus.br] 
Enviada em: quinta-feira, 22 de agosto de 2019 13:45
Para: Amanda Ribeiro
Assunto: Re: [seic] Solicitação envio cotação para fornecimento equipamento e licenças de softwares para solução
backup em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019
 
Obrigada Amanda.
 
Ficaremos no aguardo.
 
Atenciosamente,
 
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - 6º andar - Farol
57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
 
 
From: Amanda Ribeiro <amanda.ribeiro@technologys.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
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Cc: Marcelo Mattos <marcelo.mattos@technologys.com.br>, Rafael Marques
<rafael.marques@technologys.com.br>, Natália Guedes Alves de Paula
<natalia.guedes@technologys.com.br>
Date: Thu, 22 Aug 2019 13:28:53 +0000
Subject: [seic] Solicitação envio cotação para fornecimento equipamento e licenças
de softwares para solução backup em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019
 

Prezada Maria Márcia, bom dia!

Sua solicitação já está sendo analisada para enviarmos a
cotação.

Desde já agradecemos pelo contato.

Atenciosamente,

Amanda Ribeiro
Coordenadora de Processos
Technology Soluções e Sistemas Integrados Ltda.
Tels.: (21) 2499-3622
Email: amanda.ribeiro@technologys.com.br
www.technologys.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
[mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 19 de agosto de 2019 18:09
Assunto: Solicitação envio cotação para fornecimento
equipamento e licenças de softwares para solução backup em uso
no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

Prezados Senhores,

Solicitamos o envio de orçamento para o fornecimento de
equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a
solução de backup em uso no TRE-AL, conforme descrição e
especificações do Termo de Referência em anexo.

A plataforma de backup em disco, software de backup e
contratações acessórias, devem guardar integração com a
solução em uso no TRE-AL, baseada em HPE Storeonce 5100 e
Veeam Backup & Replication.

Em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica
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demandante, nas pessoas dos Senhores Daniel ou Cristino, pelo
telefone (82) 2122.7740 ou coinf@tre-al.jus.br.

Pedimos, ainda, caso não haja interesse, independente do
motivo, comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7712
seic@tre-al.jus.br

 

Anexados:

Arquivo: image001.jpg Tamanho:
8k

Tipo de Conteúdo:
image/jpeg

Arquivo: Carta de Agradecimento -TRE-AL
-  03.09.2019.pdf

Tamanho:
293k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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E-mail - 0591282

Data de Envio: 
  06/09/2019 11:43:34

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

Para:
    suamy.soares@estrategiait.com.br

Assunto: 
  Solicitação envio cotação para fornecimento equipamentos e licenças de softwares para solução backup
em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

Mensagem: 
  Prezada Suamy, bom dia!

Agradecemos seu contato e aproveitamos para encaminhar o Termo de Referência em anexo, referente
fornecimento de equipamentos e licenças de softwares para solução backup em uso no TRE-AL,
solicitando orçamento, caso possível.

A plataforma de backup em disco, software de backup e contratrações acessórias devem guardar
integração com a solução em uso no TRE-AL, baseada em HPE Storeonce 5100 e Veeam Backup &
Replication.

Caso não atenda, independente do motivo, pedimos comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0576718.html
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De: Max Pereira <max@plugnetshop.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: Marcos Cesar <marcos@plugnetshop.com.br>, Breno Tavares <breno@plugnetshop.com.br>
Data: 10/09/2019 06:04 PM
Assunto: [seic] Solicitação envio cotação para fornecimento equipamento e licenças de softwares
para solução backup em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

Atenciosamente,

Max Sitcovsky

Plugnet Informática

Cel: (81) 9 9294-7207

E-mail: max@plugnetshop.com.br

 
Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) e os arquivos nela contidos é confidencial e legalmente protegida, somente podendo
ser usada pelo indivíduo ou entidade a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá devolvê-la ao
remetente e, posteriormente, apagá-la, pois, a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo desta
mensagem são expressamente proibidos.
 
This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is
protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of
this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: segunda-feira, 19 de agosto de 2019 18:09 Breno
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação envio cotação para fornecimento equipamento e licenças
de softwares para solução backup em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

Prezados Senhores,

Solicitamos o envio de orçamento para o fornecimento de equipamentos e
licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso no
TRE-AL, conforme descrição e especificações do Termo de Referência em anexo.

A plataforma de backup em disco, software de backup e contratações
acessórias, devem guardar integração com a solução em uso no TRE-AL, baseada
em HPE Storeonce 5100 e Veeam Backup & Replication.

Em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante, nas
pessoas dos Senhores Daniel ou Cristino, pelo telefone (82) 2122.7740 ou
coinf@tre-al.jus.br.

Pedimos, ainda, caso não haja interesse, independente do motivo,
comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7712
seic@tre-al.jus.br

Anexados:
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Arquivo: Proposta_TRE-
AL_Termo_Referência_Termo_ Referência_TIC_35-
2019_10092019_v1.pdf

Tamanho:
303k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA 

          
Insc. Estadual Nº. - 18.1.001.0241444-4  
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0001-88  
www.plugnetshop.com.br 
plugnet@nlink.com.br 
 

 

MATRIZ – RECIFE / PE 

 

Rua General Abreu e Lima, 222, 
Rosarinho – 52041-060 
Fone/Fax: 81 3426.7006 
plugnet@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB 

 

Av. Nossa Senhora dos 
Navegantes, 104 / 402 Tambaú 

Fone/Fax: 83 3226.1422 
plugnetpb@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – FORTALEZA / CE 

 

Av. Santos Dumont, 5335 
Sl. 817 Papicu – 60175-047 

Fone/Fax: 85 3044 0115 
plugnetce@plugnetshop.com.br 

 

 

 

Recife, 10 de setembro de 2019. 
 
Ao 
TRE-AL 
Maria Márcia Leite de Melo 
Seção de Instrução de Contratações – SEIC 
Telefone: (82) 2122.7712 
@mail: seic@tre-al.jus.br 
 

Conforme solicitado, segue nossa proposta comercial para fornecimento dos serviços e equipamentos HPE, de acordo 
com o Termo de Referência - TIC nº 35 / 2019 encaminhado por esse tribunal. 

 

LOTE 01 - BACKUP EM FITA 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$) 

1 Biblioteca Modular para Backup 3 R$ 100.000,00 R$ 300.000,00 

2 Drive LTO-7 9 R$ 49.900,00 R$ 449.100,00 

3 Drive LTO-8 9 R$ 47.300,00 R$ 425.700,00 

4 Conjunto de fitas LTO-7 8 R$ 41.000,00 R$ 328.000,00 

5 Conjunto de fitas LTO-8 8 R$ 85.000,00 R$ 680.000,00 

6 Conjunto de fitas de limpeza LTO 10 R$ 1.690,00 R$ 16.900,00 

7 Etiquetas para fita LTO-7 4 R$ 3.000,00 R$ 12.000,00 

8 Etiquetas para fita LTO-8 4 R$ 5.800,00 R$ 23.200,00 

LOTE 02 - BACKUP EM DISCO 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$) 

1 Solução de Backup em Disco 2 R$ 368.000,00 R$ 736.000,00 

2 Módulo de Expansão Tipo 1 4 R$ 135.000,00 R$ 540.000,00 

3 Módulo de Expansão Tipo 2 2 R$ 260.000,00 R$ 520.000,00 

4 Software de Replicação de Dados 1 R$ 41.000,00 R$ 41.000,00 

5 Servidor de Gerenciamento 2 R$ 115.000,00 R$ 330.000,00 

LOTE 03 - SOFTWARE DE BACKUP 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$) 

1 Licença do Veeam Backup & Replication 6 R$ 21.900,00 R$ 131.400,00 

2 
Agentes do Veeam Backup & Replication para 
Windows/Linux 

2 R$ 24.000,00 R$ 48.000,00 

3 
Serviços de Avaliação, Tunning e Integração com 
Cloud Backup, Replica e Disaster Recovery  

500 R$ 380,00 R$ 190.000,00 

 
CONDIÇÕES COMERCIAIS: 

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias. 
PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias após o empenho/contrato. 
FORMA DE PAGAMENTO: Contra entrega/Empenho. 
 
Atenciosamente, 

 
Plugnet Comércio e Representações Ltda. 
Breno José de Araujo Tavares 
(81) 3426-7006 
Diretor 
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E-mail - 0597070

Data de Envio: 
  20/09/2019 08:31:17

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

Para (com cópia oculta):
    gpereira@supriservice.com.br
    roberto.pontes@ingrammicro.com
    william@aptasolucoes.com.br

Assunto: 
  Solicitação envio cotação para fornecimento equipamento de licenças de softwares para solução backup
em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos o envio de orçamento para o fornecimento de equipamentos e licenças de softwares para
compor/atualizar a solução de backup em uso no TRE-AL, conforme descrição e especificações do Termo
de Referência em anexo.

A plataforma de backup em disco, software de backup e contratações acessórias, devem guardar
integração com a solução em uso no TRE-AL, baseada em HPE Storeonce 5100 e Veeam Backup &
Replication.

Em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante, nas pessoas dos Senhores Daniel
ou Cristino, pelo telefone (82) 2122.7740 ou coinf@tre-al.jus.br.

Pedimos, ainda, caso não haja interesse, independente do motivo, comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7712
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0576718.html
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E-mail - 0598108

Data de Envio: 
  23/09/2019 16:24:17

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

Para:
    alexandre@zoomtecnologia.com.br

Assunto: 
  Solicitação de orçamento para fornecimento de equipamentos e licenças de softwares para solução de
backup em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

Mensagem: 
  
Prezado Alexandre, boa tarde!

Conforme contato mantido há pouco, solicitamos o envio de orçamento para o fornecimento de
equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso no TRE-AL,
conforme descrição e especificações do Termo de Referência em anexo.

A plataforma de backup em disco, software de backup e contratações acessórias, devem guardar
integração com a solução em uso no TRE-AL, baseada em HPE Storeonce 5100 e Veeam Backup &
Replication.

Em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante, nas pessoas dos Senhores Daniel
ou Cristino, pelo telefone (82) 2122.7740 ou coinf@tre-al.jus.br.

Pedimos, ainda, caso não haja interesse, independente do motivo, comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7712
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0576718.html
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Vitória, 24 de setembro de 2019. 

 

 
Ao 
TRE-AL 
 
 
 
Atenção 
Maria Márcia Leite de Melo 
Seção de Instrução de Contratações - SEIC 
(82) 2122.7712 
 
 
 
Prezada Senhora, somos uma empresa especializada em TI, capaz de lhe dar um 
atendimento eficiente e personalizado. 
 
Estamos no mercado a mais de 10 anos, com a finalidade de lhe oferecer soluções práticas e 
inteligentes, com qualidade e confiabilidade. 
 
Apresentaremos a seguir nossa proposta de venda e ou prestação de serviços. 
 
Na certeza de lhe oferecermos organização, responsabilidade, segurança e supervisão dos 
nossos serviços, nos colocamos a sua disposição para quaisquer dúvidas. 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
Gilson Santos Pereira 
Gerente de Conta 
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Proposta Comercial 
 

Lote 01 (Backup em Fita) 

Item Descrição 
Quantidade a ser 

registrada 
Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

1 Biblioteca Modular para Backup 3 R$ 96.800,00 R$ 290.400,00 
2 Drive LTO-7 9 R$ 39.510,00 R$ 355.590,00 
3 Drive LTO-8 9 R$ 43.840,00 R$ 394.560,00 
4 Conjunto de fitas LTO-7 8 R$ 39.625,00 R$ 317.000,00 
5 Conjunto de fitas LTO-8 8 R$ 87.175,00 R$ 697.400,00 
6 Conjunto de fitas de limpeza LTO 10 R$ 1.710,00 R$ 17.100,00 
7 Etiquetas para fita LTO-7 4 R$ 2.980,00 R$ 11.920,00 
8 Etiquetas para fita LTO-8 4 R$ 5.950,00 R$ 23.800,00 

 
Lote 02 (Backup em Disco) 

Item Descrição 
Quantidade a ser 

registrada 
Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

1 Solução de Backup em Disco 2 R$ 354.000,00 R$ 708.013,14 
2 Módulo de Expansão Tipo 1 4 R$ 140.000,00 R$ 556.495,51 
3 Módulo de Expansão Tipo 2 2 R$ 241.000,00 R$ 483.680,00 
4 Software de Replicação de Dados 1 R$ 20.500,00 R$ 20.441,58 
5 Servidor de Gerenciamento 2 R$ 120.000,00 R$ 240.014,50 

 
Lote 03 (Software de Backup) 

Item Descrição 
Quantidade a ser 

registrada 
Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

1 Licença do Veeam Backup & Replication 6 R$ 23.000,00 R$ 138.000,00 

2 
Agentes do Veeam Backup & Replication 
para Windows/Linux 

2 R$ 25.500,00 R$ 51.000,00 

3 
Serviços de Avaliação, Tunning e 
Integração com Cloud Backup, Replica e 
Disaster Recovery  

500 R$ 410,00 R$ 205.000,00 

 
 
Validade da proposta: Até 30 (trinta) dias; 
 
Prazo de entrega: A partir de 30 (trinta) dias; 
 
Prazo de pagamento: Até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento; 
 
Nesta cotação está incluso todos os custos relativos a impostos, taxas e etc. 
 
 
 
 
 
 
 
Gilson Santos Pereira 
Gerente de Conta 
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De: Jose A Muniz JUNIOR - NEWSUPRI <junior@newsupri.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 25/09/2019 12:51 AM
Assunto: [seic] RES: Solicitação envio cotação para fornecimento equipamento e licenças de
softwares para solução backup em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

Prezada Maria Melo
Agradecemos a consulta
Segue anexo com nossa proposta comercial

Junior - NEWSUPRI

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: segunda-feira, 19 de agosto de 2019 18:09
Assunto: Solicitação envio cotação para fornecimento equipamento e licenças de
softwares para solução backup em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

Prezados Senhores,

Solicitamos o envio de orçamento para o fornecimento de equipamentos e licenças
de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso no TRE-AL,
conforme descrição e especificações do Termo de Referência em anexo. 

A plataforma de backup em disco, software de backup e contratações acessórias,
devem guardar integração com a solução em uso no TRE-AL, baseada em HPE
Storeonce 5100 e Veeam Backup & Replication.

Em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante, nas pessoas
dos Senhores Daniel ou Cristino, pelo telefone (82) 2122.7740 ou coinf@tre-
al.jus.br.

Pedimos, ainda, caso não haja interesse, independente do motivo, comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7712
seic@tre-al.jus.br

Anexados:

Arquivo: Proposta Newsupri para TRE-
AL - Backup.pdf

Tamanho:
347k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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José Alves Muniz Junior  
Diretor Comercial  

NEWSUPRI 
 
(81) 3366-8500 

 
junior@newsupri.com.br 

 

SUPRISERVI COM REPS E 

SERVIÇOS LTDA 
www.newsupri.com.br 

marketing@newsupri.com.br 

Central Recife – PE 
Av. Gov. Agamenon Magalhães, 
4779 – 4º Andar – Isaac Newton 
Ilha do Leite – Cep 50070-425  

(81) 3-8500 / fax (81) 3472-8501 

Filial Aracajú – SE 
Av. Dep. Sílvio Teixeira, 1300 Conj. 122 

Grageru – 49025-010 
(79) 3217-1341 / Fax  3217-4274 

Filial Maceió – AL 
R. Dep. José Lages, 972 
Ponta Verde – 5705-330 

(82) 3327-7703 / Fax  3327-9406 

 

Recife, 25 de setembro de 2019 
 
A 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Att.:  Maria Márcia Leite de Melo 

Seção de Instrução de Contratações - SEIC. 
 
 
Ref.: Proposta Comercial – Switches 
  
 
 
Prezado Senhor, 
      
É com imensa satisfação que apresentamos a seguir, conforme solicitação de V. Sas., nossa proposta comercial para 
fornecimento de nossos produtos para atender escopo da solicitação recebida através do seu e-mail de 23/09/2019.  
 
Esperando ter atingido as finalidades de sua consulta, colocamo-nos a sua inteira disposição para quaisquer 
esclarecimentos adicionais. 
 
 
Atenciosamente. 
 
 
 
José Alves Muniz Junior  
Divisão Comercil – NEWSUPRI 
E-mail: junior@newsupri.com.br   
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Restrições de Uso e Divulgação da Proposta 

As informações (dados) que constam de todas as folhas deste documento / cotação constituem informações 
confidenciais da Newsupri- Supriservi Com. Representações e Serviços LTDA (doravante referenciada “Newsupri”). 
 
As informações fornecidas ao cliente não podem ser usadas ou divulgadas, sem a prévia autorização da NEWSUPRI, 
para propósitos que não sejam os de avaliação da proposta. 
 
As propostas da NEWSUPRI poderão ser submetidas via e-mail e mídia eletrônica para sua conveniência. Se o 
conteúdo diferenciar entre as cópias impressas e mídia eletrônica, somente o conteúdo da impressa será garantido 
pela NEWSUPRI. 
 
Informações sensíveis / confidenciais que poderão ser necessárias para conclusão do projeto podem ser amparadas 
por um contrato de não divulgação (NDA- non-disclosure agreement)  entre as partes. 
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Planilha de Preços 

 

LOTE 01 - BACKUP EM FITA         

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTD 
VALOR  

UNITÁRIO 
VALOR  
TOTAL 

1 Biblioteca Modular para Backup HPE 3 R$ 106.320,00 R$ 318.960,00 

2 Drive LTO-7 HPE 9 R$ 41.875,00 R$ 376.875,00 

3 Drive LTO-8 HPE 9 R$ 46.235,00 R$ 416.115,00 

4 Conjunto de fitas LTO-7 HPE 8 R$ 37.115,00 R$ 296.920,00 

5 Conjunto de fitas LTO-8 HPE 8 R$ 85.874,00 R$ 686.992,00 

6 Conjunto de fitas de limpeza LTO HPE 10 R$ 1.810,00 R$ 18.100,00 

7 Etiquetas para fita LTO-7 HPE 4 R$ 3.598,00 R$ 14.392,00 

8 Etiquetas para fita LTO-8 HPE 4 R$ 6.012,00 R$ 24.048,00 

      

LOTE 02 - BACKUP EM DISCO       

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTD 
VALOR  

UNITÁRIO 
VALOR  
TOTAL 

1 Solução de Backup em Disco HPE 2 R$ 385.985,00 R$ 771.970,00 

2 Módulo de Expansão Tipo 1 HPE 4 R$ 139.452,00 R$ 557.808,00 

3 Módulo de Expansão Tipo 2 HPE 2 R$ 229.872,00 R$ 459.744,00 

4 Software de Replicação de Dados HPE 1 R$ 22.201,00 R$ 22.201,00 

5 Servidor de Gerenciamento HPE 2 R$ 128.987,00 R$ 257.974,00 
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LOTE 03 - SOFTWARE DE BACKUP       

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTD VALOR UNITÁRIO 
VALOR  
TOTAL 

1 Licença do Veeam Backup & Replication HPE (OEM) 6 R$ 29.000,00 R$ 174.000,00 

2 
Agentes do Veeam Backup & Replication para 
Windows/Linux 

HPE (OEM) 2 R$ 28.000,00 R$ 56.000,00 

3 
Serviços de Avaliação, Tunning e Integração 
com Cloud Backup, Replica e Disaster 
Recovery  

NEWSUPRI 500 R$ 455,00 R$ 227.500,00 
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Condições Comerciais  

Preços 

- Os preços dos serviços apresentados nesta proposta estão expressos em Reais; 

Condições de Pagamento 

Em até 30 (trinta) dias após entrega, mediante emissão de NF. 

Tributos 

Os preços incluem todos os tributos incidentes. Quaisquer alterações que venham a ser impostas, por força 

de lei, nas alíquotas e/ou bases de cálculo até a data do faturamento serão integralmente repassadas ao 

cliente. 

Prazo de Entrega 

Em até 60 (sessenta) dias.  

Validade da Proposta 

Validade até 60 (sessenta) dias após emissão 

Faturamento 

O Faturamento será realizado pela NS, com base nas informações dessa proposta. 

Dados Cadastrais da NEWSUPRI 

R.SOCIAL: SUPRISERVI COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 

END.: Rua Gal. Goes Monteiro, 308 – Imbiribeira – Cep 51170-560 – Recife – PE 

Fone: (081) 3366-8500  Fax: (081) 3366-8501 E-mail: vendas@newsupri.com.br 

CNPJ: 12.707.105/0001-64 Insc.Estadual: 0201069-04 Insc.Municipal: 239.461-8 
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Planilha1

Página 1

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – COMAP

Seção de Instrução de Contratações – SEIC

Solução de Backup – PA 0004514-28.2019 – TIC nº 35/2019

LOTE 01   - BACKUP EM FITA

Item Descrição

1 Biblioteca Modular para Backup 3 100.000,00 96.800,00 106.320,00 101.040,00 303.120,00
2 Drive LTO-7 9 49.900,00 39.510,00 41.875,00 43.761,67 393.855,00
3 Drive LTO-8 9 47.300,00 43.840,00 46.235,00 45.791,67 412.125,00
4 Conjunto de fitas LTO-7 8 41.000,00 39.625,00 37.115,00 39.246,67 313.973,33
5 Conjunto de fitas LTO-8 8 85.000,00 87.175,00 85.874,00 86.016,33 688.130,67
6 Conjunto de fitas de limpeza LTO 10 1.690,00 1.710,00 1.810,00 1.736,67 17.366,67
7 Etiquetas para fita LTO-7 4 3.000,00 2.980,00 3.598,00 3.192,67 12.770,67
8 Etiquetas para fita LTO-8 4 5.800,00 5.950,00 6.012,00 5.920,67 23.682,67

VALOR TOTAL LOTE 01 2.165.024,00

LOTE 02   - BACKUP EM DISCO

Item Descrição

1 Solução de Backup em Disco 2 368.000,00 354.000,00 385.985,00 369.328,33 738.656,67
2 Módulo de Expansão Tipo 1 4 135.000,00 140.000,00 139.452,00 138.150,67 552.602,67
3 Módulo de Expansão Tipo 2 2 260.000,00 241.000,00 229.872,00 243.624,00 487.248,00
4 Software de Replicação de Dados 1 41.000,00 20.500,00 22.201,00 27.900,33 27.900,33
5 Servidor de Gerenciamento 2 115.000,00 120.000,00 128.987,00 121.329,00 242.658,00

VALOR TOTAL LOTE 02 2.049.065,67

Quant. a 
ser 

registrada

Quant. 
mínima a 
adquirir

Preços Plugnet 
R$ (0592699)

Preços 
Supriservice R$ 

(0599366)

Preços 
Newsupri R$ 

(0599374)

Preço Médio 
Unitário do Item 

R$

Preço médio mínimo 
a adquirir R$

Preço Médio Total 
Estimado do 
registro R$

Quant. a 
ser 

registrada

Quant. 
mínima a 
adquirir

Preços Plugnet 
R$ (0592699)

Preços 
Supriservice R$ 

(0599366)

Preços 
Newsupri R$ 

(0599374)

Preço Médio 
Unitário do Item 

R$

Preço médio mínimo 
a adquirir R$

Preço Médio Total 
Estimado do 
registro R$
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LOTE 03   - SOFTWARE DE BACKUP

Item Descrição

1 Licença do Veeam Backup & Replication 6 21.900,00 23.000,00 29.000,00 24.633,33 147.800,00

2 2 24.000,00 25.500,00 28.000,00 25.833,33 51.666,67

3 500 380,00 410,00 455,00 415,00 207.500,00

VALOR TOTAL LOTE 03 406.966,67

TOTAL DA AQUISIÇÃO/REGISTRO DE PREÇOS – R$
4.621.056,33

Menores preços cotados

Quant. a 
ser 

registrada

Quant. 
mínima a 
adquirir

Preços Plugnet 
R$ (0592699)

Preços 
Supriservice R$ 

(0599366)

Preços 
Newsupri R$ 

(0599374)

Preço Médio 
Unitário do Item 

R$

Preço médio mínimo 
a adquirir R$

Preço Médio Total 
Estimado do 
registro R$

Agentes do Veeam Backup & 
Replication para Windows/Linux
Serviços de Avaliação, Tunning e 
Integração com Cloud Backup, Replica e 
Disaster Recovery
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290.400,00

355.590,00

394.560,00

296.920,00

680.000,00

16.900,00

11.920,00

23.200,00

2.069.490,00

708.000,00

540.000,00

459.744,00

20.500,00

230.000,00

1.958.244,00

Menores preços 
cotados 

(simulação)
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131.400,00

48.000,00

190.000,00

369.400,00

4.397.134,00
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2019.
À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Veio o procedimento a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC, para realização de pesquisa de preços
(Despacho COMAP 0582148), visando ao registro de preços
para aquisição de equipamentos e licenças de softwares para
compor/atualizar a solução de backup em uso neste Tribunal,
conforme Termo de Referência  TIC 35 (0576718).

Após várias consultas a diversas empresas do ramo,
inclusive aquelas apontadas pela unidade técnica requisitante
como potenciais fornecedoras, bem como pesquisa por
procedimentos simulares, sem sucesso, recebemos cotação
das empresas Plugnet (0592699), Supriservice (0599366) e
Newsupri (0599374).

Preenchida a Planilha de Estimativa de preços
médios, com base nas cotações recebidas, conforme
evento 0599586, sugerimos, preliminarmente à conclusão da
instrução a cargo desta Seção, o encaminhamento dos autos à
unidade demandante, para análise das propostas recebidas e
manifestação quanto à possibilidade e/ou conveniência
na adoção dos menores preços recebidos para formação
da estimativa de preço, por tratarem-se de preços chamados
de "balcão" ou de "folders", ou seja, preços cheios que, em
regra e ao final dos certames de itens de TI, resultam bem
abaixo dos estimados na fase interna.

Outrossim, sugerimos, se for o caso, que também
sejam indicados os quantitativos mínimos previstos para a
aquisição.

Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 25/09/2019, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599587 e o código CRC C829DECA.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2019.
 
 
À COINF
 
Senhor Coordenador,
 
Em atenção ao Despacho SEIC 0599587,

encaminho os presentes autos para que, preliminarmente ao
fechamento da estimativa de preços, essa unidade, com a
prestimosa colaboração de sempre, proceda a uma análise das
propostas recebidas, bem como manifeste-se "quanto à
possibilidade e/ou conveniência na adoção dos menores
preços recebidos para formação da estimativa de preço, por
tratarem-se de preços chamados de "balcão" ou de "folders",
ou seja, preços cheios que, em regra e ao final dos certames
de itens de TI, resultam bem abaixo dos estimados na fase
interna", na forma sugerida pela Seção de Intrução de
Contratações.

 
Após, devolver os autos diretamente à SEIC.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 25/09/2019, às 19:29, 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
0599633 e o código CRC 48863B8A.

0004514-28.2019.6.02.8000 0599633v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de setembro de 2019.
À COMAP
 
Sra. Coordenador,
 
Em atenção ao Despacho COMAP 0599633, esta

unidade técnica corrobora o entendimento formulado pela
SEIC, sendo assim, sugere-se o prosseguimento do feito.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 26/09/2019, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599913 e o código CRC 65CBF735.

0004514-28.2019.6.02.8000 0599913v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de setembro de 2019.
À COMAP  e SEIC/COMAP
 
Prezados, 
 
Em complemento ao Despacho COINF 0599913,

informo abaixo os quantitativos inicialmente estimados para o
exercício 2019, sem prejuízo de revisão:

 
 

Lote 01 (Backup em Fita)

Item Descrição Quantidade a
ser registrada

Estimativa inicial -
Exercício 2019

01 Biblioteca Modular
para Backup 03 01

02 Drive LTO-7 09 **

03 Drive LTO-8 09 02

04 Conjunto de fitas
LTO-7 08 **

05 Conjunto de fitas
LTO-8 08 05

06 Conjunto de fitas
de limpeza LTO 10 01

07 Etiquetas para fita
LTO-7 04 **

Etiquetas para fita
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08 Etiquetas para fita
LTO-8 04 02

 

Lote 02 (Backup em Disco)

Item Descrição Quantidade a
ser registrada

Estimativa inicial -
Exercício 2019

01 Solução de Backup
em Disco 02 01

02 Módulo de
Expansão Tipo 1 04 01

03 Módulo de
Expansão Tipo 2 02 01

04
Software de

Replicação de
Dados

01 **

05 Servidor de
Gerenciamento 02 02

 

Lote 03 (Software de Backup)

Item Descrição Quantidade a
ser registrada

Estimativa inicial -
Exercício 2019

01 Licença do Veeam
Backup & Replication 06 02

02
Agentes do Veeam

Backup & Replication
para Windows/Linux

02 **

03

Serviços de
Avaliação, Tunning e
Integração com Cloud

Backup, Replica e
Disaster Recovery

500 **

 

Cordialmente.
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Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 26/09/2019, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599957 e o código CRC 54C2B9E0.

0004514-28.2019.6.02.8000 0599957v1
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Planilha1

Página 1

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – COMAP

Seção de Instrução de Contratações – SEIC

Solução de Backup – PA 0004514-28.2019 – TIC nº 35/2019

LOTE 01   - BACKUP EM FITA

Item Descrição

1 Biblioteca Modular para Backup 3 1 100.000,00 96.800,00 106.320,00 101.040,00 96.800,00 290.400,00
2 Drive LTO-7 9 49.900,00 39.510,00 41.875,00 43.761,67 0,00 355.590,00
3 Drive LTO-8 9 2 47.300,00 43.840,00 46.235,00 45.791,67 87.680,00 394.560,00
4 Conjunto de fitas LTO-7 8 41.000,00 39.625,00 37.115,00 39.246,67 0,00 296.920,00
5 Conjunto de fitas LTO-8 8 5 85.000,00 87.175,00 85.874,00 86.016,33 425.000,00 680.000,00
6 Conjunto de fitas de limpeza LTO 10 1 1.690,00 1.710,00 1.810,00 1.736,67 1.690,00 16.900,00
7 Etiquetas para fita LTO-7 4 3.000,00 2.980,00 3.598,00 3.192,67 0,00 11.920,00
8 Etiquetas para fita LTO-8 4 2 5.800,00 5.950,00 6.012,00 5.920,67 11.600,00 23.200,00

VALOR TOTAL LOTE 01 622.770,00 2.069.490,00

LOTE 02   - BACKUP EM DISCO

Item Descrição

1 Solução de Backup em Disco 2 1 368.000,00 354.000,00 385.985,00 369.328,33 354.000,00 708.000,00
2 Módulo de Expansão Tipo 1 4 1 135.000,00 140.000,00 139.452,00 138.150,67 135.000,00 540.000,00
3 Módulo de Expansão Tipo 2 2 1 260.000,00 241.000,00 229.872,00 243.624,00 229.872,00 459.744,00
4 Software de Replicação de Dados 1 41.000,00 20.500,00 22.201,00 27.900,33 0,00 20.500,00
5 Servidor de Gerenciamento 2 2 115.000,00 120.000,00 128.987,00 121.329,00 230.000,00 230.000,00

VALOR TOTAL LOTE 02 948.872,00 1.958.244,00

Quant. a 
ser 

registrada

Quant. 
mínima a 
adquirir

Preços Plugnet 
R$ (0592699)

Preços 
Supriservice R$ 

(0599366)

Preços 
Newsupri R$ 

(0599374)

Preço Médio 
Unitário do Item 

R$

Preço mínimo a 
adquirir R$

Preço Total 
Estimado a registrar 

R$

Quant. a 
ser 

registrada

Quant. 
mínima a 
adquirir

Preços Plugnet 
R$ (0592699)

Preços 
Supriservice R$ 

(0599366)

Preços 
Newsupri R$ 

(0599374)

Preço Médio 
Unitário do Item 

R$

Preço mínimo a 
adquirir R$

Preço Total 
Estimado a registrar 

R$
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Página 2

LOTE 03   - SOFTWARE DE BACKUP

Item Descrição

1 Licença do Veeam Backup & Replication 6 2 21.900,00 23.000,00 29.000,00 24.633,33 43.800,00 131.400,00

2 2 24.000,00 25.500,00 28.000,00 25.833,33 0,00 48.000,00

3 500 380,00 410,00 455,00 415,00 0,00 190.000,00

VALOR TOTAL LOTE 03 43.800,00 369.400,00

TOTAL DA AQUISIÇÃO/REGISTRO DE PREÇOS – R$
1.615.442,00 4.397.134,00

Menores preços cotados

Quant. a 
ser 

registrada

Quant. 
mínima a 
adquirir

Preços Plugnet 
R$ (0592699)

Preços 
Supriservice R$ 

(0599366)

Preços 
Newsupri R$ 

(0599374)

Preço Médio 
Unitário do Item 

R$

Preço mínimo a 
adquirir R$

Preço Total 
Estimado a registrar 

R$

Agentes do Veeam Backup & 
Replication para Windows/Linux
Serviços de Avaliação, Tunning e 
Integração com Cloud Backup, Replica e 
Disaster Recovery
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INFORMAÇÃO Nº 5821 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Após manifestação da unidade demandante relacionada

ao quantitativo mínimo a ser adquirido no presente exercício e sobre
a cotação recebida nesta Seção de Instrução de Contratações - SEIC,
com vistas ao registro de preços para aquisição de equipamentos e
licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em
uso neste Tribunal, conforme Termo de Referência TIC 35 (0576718),
juntamos aos autos a Planilha de Estimativa de Preços
(evento 0600302), preenchida com base nos preços recebidos das
empresas Plugnet (0592699), Supriservice (0599366) e Newsupri
(0599374).

Pelas razões amplamente expostas em procedimentos
anteriores equivalentes, em especial pelo histórico relacionado aos
resultados das adjudicações nos certames de itens de TI, com valores
sempre bem abaixo dos cotados na fase interna, aliado ao
desconhecimento técnico desta Seção para avaliação de preços de
itens dessa natureza e complexidade, a qual se limitou
exclusivamente aos preços cotados por fornecedores do ramo,
conforme já relatado no Despacho SEIC 0599587 nestes autos e, por
fim, considerando a urgência marcada no procedimento, foram
adotados, para formação da estimativa da presente contratação, os
menores preços cotados para cada item, totalizando o valor de R$
1.615.442,00 (hum milhão, seiscentos e quinze mil, quatrocentos e
quarenta e dois reais) para a aquisição mínima prevista para este
exercício, conforme Despacho COINF 0599957, e o valor global a ser
registrado no montante de R$ 4.397.134,00 (quatro milhões,
trezentos e noventa e sete mil, cento e trinta e quatro reais).

Assim, sugerimos, salvo melhor entendimento, que a
aquisição seja feita por meio de licitação, por pregão eletrônico -
sistema de registro de preços, com base na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nºs 3.555/200, 5.450/2005 e
7.892/2013.

Informamos, por fim, o número do CATMAT
correspondente à presente aquisição: 27758.
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Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 27/09/2019, às 09:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 27/09/2019, às 09:08, 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
0600303 e o código CRC 8B88DF04.

0004514-28.2019.6.02.8000 0600303v14
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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 setembro de 2019.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a Informação 5821, 0600303, 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 27/09/2019, 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
0600856 e o código CRC CC35CC43.

0004514-28.2019.6.02.8000 0600856v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2019.
Sigam os autos à SLC, para elaborar a minuta do

edital, destacando se tratar de proposição incluída entre os
projetos prioritários da gestão para o corrente exercício.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/09/2019, às 13:11, 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
0600882 e o código CRC ADB997F2.

0004514-28.2019.6.02.8000 0600882v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0600856).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/09/2019, às 13:28, 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
0600920 e o código CRC DDBB7B1B.

0004514-28.2019.6.02.8000 0600920v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2019.
À SAD,
Para autorização ou não da inclusão de Intenção de

Registro de Preços no Comprasnet.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 30/09/2019, às 13:14, 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
0601245 e o código CRC 3EB55E19.

0004514-28.2019.6.02.8000 0601245v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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Termo de Referência - TIC nº 48 / 2019

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto
Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a
solução de backup em uso neste Tribunal, no intuito de substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos
utilizados.

02. Quantidade

 

Lote 01 (Backup em Fita)

Item Descrição Quantidade a ser
registrada

01 Biblioteca Modular para Backup 03

02 Drive LTO-7 09

03 Drive LTO-8 09

04 Conjunto de fitas LTO-7 08

05 Conjunto de fitas LTO-8 08

06 Conjunto de fitas de limpeza LTO 10

07 Etiquetas para fita LTO-7 04

08 Etiquetas para fita LTO-8 04

 

Lote 02 (Backup em Disco)

Item Descrição Quantidade a ser registrada

01 Solução de Backup em Disco 02

02 Módulo de Expansão Tipo 1 04

03 Módulo de Expansão Tipo 2 02

04 Software de Replicação de Dados 01

05 Servidor de Gerenciamento 02

 

Lote 03 (Software de Backup)

Item Descrição Quantidade a ser
registrada

01 Licença do Veeam Backup & Replication 06

02 Agentes do Veeam Backup & Replication para Windows/Linux 02

03 Serviços de Avaliação, Tunning e Integração com Cloud Backup, Replica e
Disaster Recovery 500

 

  

Termo de Referência - TIC 48 (0601671)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 155



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:

 

Lote 01 (Backup em Fita)

Item Descrição Resumo das Especificações (Mínimas)

01 Biblioteca Modular para
Backup

Capacidade para 32 Fitas
Suporte para pelo menos 04 Drives
Suporta a mail slot
Leitor de código de barras
Garantia de 36 meses

02 Drive LTO-7
Drive para fita LTO-7
Conexão FC
Deve ser plenamente compatível com o Item 01
Garantia de 36 meses

03 Drive LTO-8
Drive para fita LTO-8
Conexão FC
Deve ser plenamente compatível com o Item 01
Garantia de 36 meses

04 Conjunto de fitas LTO-7
Conjunto contendo 20 fitas LTO-7
Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca
homologada pelo mesmo

05 Conjunto de fitas LTO-8
Conjunto contendo 20 fitas LTO-8
Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca
homologada pelo mesmo

06 Conjunto de fitas de limpeza
LTO

Conjunto contendo 2 fitas LTO para limpeza
Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca
homologada pelo mesmo

07 Etiquetas para fitas LTO-7

Conjunto contendo:
100 etiquetas de código de barras  para fitas LTO-7 RW
10 etiquetas pata fitas LTO de limpeza

Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca
homologada pelo mesmo

08 Etiquetas para fitas LTO-8

Conjunto contendo:
100 etiquetas de código de barras para fitas LTO-8 RW
10 etiquetas pata fitas LTO de limpeza

Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca
homologada pelo mesmo

 

Lote 02 (Backup em Disco)

Item Descrição Resumo das Especificações (Mínimas)

01 Solução de Backup em Disco Capacidade liquida instalada: 36 TB
Expensível até pelo menos 100 TB

02 Módulo de Expansão Tipo 1
Capacidade liquida instalada: 36 TB
Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca homologada
pelo mesmo
Deve ser compatível com o Item 01

03 Módulo de Expansão Tipo 2
Capacidade liquida instalada: 36 TB
Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca homologada
pelo mesmo
Deve ser compatível com a solução em uso pelo TRE-AL

04 Software de Replicação de
Dados

Licença de uso de software de replicação de dados
Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por homologado pelo
mesmo

 

Lote 03 (Software de Backup)
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Item Descrição Resumo das
Especificações (Mínimo)

01 Licença do Veeam Backup & Replication 06

02 Agente do Veeam Backup & Replication para Windows/Linux 04

03 Serviços Consultivos de Vvaliação, Tunning e Integração com Cloud Backup,
Replica e Disaster Recovery  

 

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

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 definido nos itens.
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 eventual aquisição de equipamentos e
licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso neste
Tribunal, no intuito de substituir equipamentos fora de garantia e/ou
obsoletos utilizados.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de Preço para eventual aquisição de equipamentos e
licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso neste
Tribunal, no intuito de 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:
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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 Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos e
licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso neste
Tribunal, no intuito de substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos
utilizados assegurando tanto desempenho adequado quanto confiabilidade.

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

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

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informaçã o e Comunicaçã o (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação (PDTIC): manter parque
tecnoló gico atualizado.

 

Conforme Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação - Exercício 2019, acessado em 06/08/2019:

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-al-plano-de-contratacoes-de-solucoes-de-
tic-2019

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 0004514-28.2019.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendido o Registro de Preço para eventual aquisição de
equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a solução de
backup em uso neste Tribunal, no intuito de substituir equipamentos fora de
garantia e/ou obsoletos utilizados.

 
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.

Termo de Referência - TIC 48 (0601671)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 158

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-al-plano-de-contratacoes-de-solucoes-de-tic-2019


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;

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
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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

 
CONDIÇÕES GERAIS

1. Todas as especificações definidas neste Termo de Referência não mínimas,
sendo aceitos equipamentos/softwares com características superiores,
desde que plenamente compatíveis.

2. Cada lote deverá ser fornecido por um único licitante.
3. Todos os itens incluídos em cada lote lote devem ser necessariamente do

mesmo fabricante.

 

LOTE 01 (BACKUP EM FITA)
 
ITEM 01 - BIBLIOTECA MODULAR PARA BACKUP - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS
 

REQUISITOS DE ARQUITETURA:

1. Possuir mecanismo robotizado que permita automação completa da
movimentação dos cartuchos internamente com um mínimo de 2 (duas)
controladoras Fibre Channel redundantes e hot swap (que suportam troca
durante o uso sem interrupção de funcionamento) ou um mínimo de 02 conexões
de fibre channel, provendo redundância de caminhos (1 para cada drive) em
substituição a exigência de ser hot swap;

2. Possuir LEDs frontais e/ou display indicador do status de funcionamento;

3. Possuir leitor de código de barras integrado, com o objetivo de ler as etiquetas
dos cartuchos;

4. Deverá possuir uma quantidade mínima de 32 (trinta e dois) slots LTO, disponíveis
e prontos para uso (incluindo quaisquer opcionais de ativação que se façam
necessários e não considerando cartuchos dentro dos drives) suportando a
expansão mínima até 270 (duzentos e setenta) slots para cartuchos LTO, através
da aquisição de módulos adicionais ou através do simples licenciamento de slots
presentes no equipamento ofertado;

5. Possuir compartimento para inserção/retirada de pelo menos 05 (cinco) cartuchos
sem realizar inventário (I/O Slot ou Mail Slot);

6. Deve ser capaz de funcionar em modo de acesso Sequencial e Aleatório a
cartuchos.

7. Considerar mídias etiquetadas para acesso Aleatório;

8. Deve suportar o particionamento do equipamento em até 20 (vinte) unidades
lógicas, permitindo assim que cada unidade lógica criada (partição) seja
apresentada e operada como uma unidade independente;

9. O equipamento deverá suportar criptografia dos dados por hardware, através de
licenciamento opcional.
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DRIVES:

10. Possuir a capacidade para utilização de pelo menos 03 (três) drives LTO (Linear
Tape Open) geração Ultrium 6/7/8, ou simplesmente LTO-6/LTO-7/LTO-8,
suportando instalação futura de 21 (vinte e um) drivers adicionais por meio de
módulos adicionais ou através da simples inclusão de unidades adicionais no
gabinete padrão do equipamento ofertado;

11. A biblioteca devera ser fonecida sem drivers instalados;

12. Para efeito de compatibilidade e reaproveitamento, a biblioteca deverá ser
integralmente compatível com os drives LTO-6 da tape library HPE MSL-4048 de
propriedade e atualmente em uso por este Tribunal, ou seja, deve ser capaz de
receber fisicamente o drive e ser possivel sua plena utilização;

13. Possuir taxa de transferência individual de 300 MB/s (trezentos megabytes por
segundo) em cada drive LTO-7 e LTO-8 ofertados. Considerar taxa nominal
máxima nativa (sem compressão);

14. Oferecer interfaces Fibre Channel 8Gbps (oito gigabits por segundo) de forma
nativa para os drives ofertados na Tape Library;

 

FUNCIONALIDADES:

13. O gerenciamento do equipamento ofertado deverá ser através de rede ethernet
utilizando porta RJ45;

14. Oferecer gerenciamento remoto através de interface web, incluindo as principais
funções de operação e monitoração do sistema;

 

FONTES:

15. Deve possuir um mínimo de 02 (duas) fontes com funcionamento redundante;

16. Devem trabalhar com tensão elétrica nominal de 100-240 V (cem a duzentos e
quarenta volts) AC a 60 Hz (sessenta hertz);

 

DIVERSOS:

17. Devem ser fornecidos cabos, terminadores e demais acessórios para viabilizar a
instalação e o funcionamento da Tape Library;

18. O gabinete deve seguir padrão industrial para racks de 19’’ (dezenove polegadas),
incluindo porcas, trilhos, parafusos e demais acessórios necessários para sua
instalação em rack;

 

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE:

23. Deverá possuir garantia do fabricante mínima de 60 (sessenta) meses para
reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no regime 24 x 7, 24
(vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, incluindo feriados e
finais de semana.

24. Deverá possuir Tempo de solução máximo de até 6h (seis) horas a partir da
abertura do chamado técnico para falhas de hardware.

25. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada.

26. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site
na sede da contratante ou no local de instalação do equipamento, devendo ser
considerada como área de abrangência, quaisquer localidades dentro do Estado
de domicilio da mesma;

27. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

28. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de
suporte técnico via Chat, através da Internet;

29. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que
permita gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário.

30. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento,
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e
firmware que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma
proativa.

31. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180(cento e oitenta)
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de
patchs de correção ou upgrades de firmware, bios que porventura sejam
necessários de acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de
forma a garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das
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forma a garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das
matrizes de suporte do fabricante e de acordo com as melhores práticas do
mesmo. Esse procedimento visa, evitar problemas no processo de atendimento
técnico e intervenções não programadas como ainda minimizar possíveis riscos
de falhas, paradas ou inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos.

32. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento,
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta.

33. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação através da apresentação de documentação
expressa do fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica
que será responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de
garantia dos produtos ofertados. Em caso de documentação do fabricante deverá
ser anexada a mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao
procurador os poderes para firmar e declarar as exigências solicitadas.

34. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante.
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de documentação expressa do fabricante
dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável
pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados. Em caso de documentação do fabricante deverá ser anexada junto a
mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os
poderes para firmar e declarar as exigências solicitadas.

 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO:

35. Ativação física da biblioteca através da instalação dos acessórios, acomodação no
rack e integração lógica com o software de backup conforme será indicado pela
CONTRATANTE

36. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas:

1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware,
BIOS e outros dispositivos integrados;

2. Configuração no servidor para ser acessada e administrada pela ferramenta
de gerenciamento de backup Veeam Backup & Replication;

3. Ativação a parametrização básica do sistema de backup Veeam Backup &
Replication  e realização do inventário do pool de mídias fornecidos com o
equipamento;

37. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de 4h
(quatro horas), para explicação do funcionamento das funções básicas de
gerencia e administração da solução;

38. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução
ofertada;

39. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas
durante o hands-on.

 

PRAZO DE ENTREGA:

35. O prazo de entrega é de no máximo 40 (quarenta) dias contados a partir do
recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 02 - DRIVE LTO-7

1. Drive padrão LTO-7 Ultrium 15000;

2. Taxa de transferência nativa: 300 MB/s;

3. Taxa de transferência com compressão: 750 MB/s;

4. Interface padrão FC de 8Gb;

5. Deve ter formato de módulo para instalação na Biblioteca de Fitas descrita no Item
01;

6. Cartuchos:

1. Acompanhar no mínimo 10 (dez) cartuchos de dados LTO-7;

2. Acompanhar no mínimo 01(um) cartucho de limpeza LTO;
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3. Cada cartucho ofertado deve possuir etiqueta individual padrão LTO
compatível com a mídia ofertada, de cor branca, com código de barras para
leitura e identificação apropriada;

7. Acompanhar um cabo de fibra OM4 duplex multimodo de 50/125 micrômetros
com conectores LC em ambas as pontas e comprimento mínimo de 15m (quinze
metros);

8. Garantia de 60 (sessenta) meses, nas mesmas condições de atendimento do Item
01 deste lote;

9. Compatibilidade de leitura e gravação padrão Ultrium 6 e 7;

10. O serviço de integração física e lógica do drive na biblioteca de fitas, deverá ser
realizado pelo fabricante;

11. Prazo de Entrega de 40 (quarenta) dias contados a partir do recebimento da nota
de empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 03 - DRIVE LTO-8

1. Drive padrão LTO-8 Ultrium 30750;

2. Taxa de transferência nativa: 300 MB/s;

3. Taxa de transferência com compressão: 750 MB/s;

4. Interface padrão FC de 8Gb;

5. Deve ter formato de módulo para instalação na Biblioteca de Fitas descrita no Item
01;

6. Cartuchos:

1. Acompanhar no mínimo 10 (dez) cartuchos de dados LTO-8;

2. Acompanhar no mínimo 01(um) cartucho de limpeza LTO;

3. Cada cartucho ofertado deve possuir etiqueta individual padrão LTO
compatível com a mídia ofertada, de cor branca, com código de barras para
leitura e identificação apropriada;

7. Acompanhar um cabo de fibra OM4 duplex multimodo de 50/125 micrômetros
com conectores LC em ambas as pontas e comprimento mínimo de 15m (quinze
metros);

8. Garantia de 60 (sessenta) meses, nas mesmas condições de atendimento do Item
01 deste lote;

9. Compatibilidade de leitura e gravação padrão Ultrium 7 e 8;

10. O serviço de integração física e lógica do drive na biblioteca de fitas, deverá ser
realizado pelo fabricante.

1. Prazo de Entrega de 40 (quarenta) dias contados a partir do recebimento da
nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 04 - CONJUNTO DE FITAS LTO-7

1. Kit de cartuchos de dados LTO-7 composto por 20(vinte) unidades de fitas;

2. Cada kit de cartuchos de dados ofertado deve possuir etiqueta individual padrão
LTO-7 para cada fita do mesmo, de cor branca, com código de barras para leitura
e identificação apropriada;

3. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período
mínimo de 12 (doze) meses;

4. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação LTO, onde
serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas mídias e etiquetas
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total
da garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes
acarretados pelas mesmas durante sua utilização;

5. Prazo de Entrega de 30 (trita) dias contados a partir do recebimento da nota de
empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 05 - CONJUNTO DE FITAS LTO-8

1. Kit de cartuchos de dados LTO-8 composto por 20 (vinte) unidades de fitas;

2. Cada kit de cartuchos de dados ofertado deve possuir etiqueta individual padrão
LTO-8 para cada fita do mesmo, de cor branca, com código de barras para leitura
e identificação apropriada;

3. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período
mínimo de 12 (doze) meses;

4. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação LTO, onde
serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas mídias e etiquetas
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total
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da garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes
acarretados pelas mesmas durante sua utilização;

5. Prazo de Entrega de 30 (trita) dias contados a partir do recebimento da nota de
empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 06 - CONJUNTO DE FITAS DE LIMPEZA LTO

1. Kit composto de 2 (dois) cartuchos de limpeza LTO para unidades leitura/gravação
LTO;

2. Cada kit de cartuchos ofertado deve possuir etiqueta individual padrão com
código de barras para leitura e identificação apropriada;

3. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período
mínimo de 12 (doze) meses;

4. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação LTO, onde
serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas mídias e etiquetas
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total
da garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes
acarretados pelas mesmas durante sua utilização;

5. Prazo de Entrega de 30 (trita) dias contados a partir do recebimento da nota de
empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 07 - ETIQUETAS PARA FITAS LTO-7

1. Etiquetas de código de barras compatíveis com a biblioteca de fitas (Item 01);

2. Kit composto por:

1. 100 (cem) etiquetas para fita LTO-7 do tipo RW;

2. 10 (dez) etiquetas para LTO de limpeza;

3. Deve ser compatível com as fitas LTO-7 descrutas no Item 04;

4. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período
mínimo de 12 (doze) meses;

5. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação e fitas LTO,
onde serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas etiquetas
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total
da garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes
acarretados pelas mesmas durante sua utilização;

6. Prazo de Entrega de 30 (trita) dias contados a partir do recebimento da nota de
empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 08 - ETIQUETAS PARA FITAS LTO-8

1. Etiquetas de código de barras compatíveis com a biblioteca de fitas (Item 01);

2. Kit composto por:

1. 100 (cem) etiquetas para fita LTO-7 do tipo RW;

2. 10 (dez) etiquetas para LTO de limpeza;

3. Deve ser compatível com as fitas LTO-7 descrutas no Item 04;

4. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período
mínimo de 12 (doze) meses;

5. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação e fitas LTO,
onde serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas etiquetas
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total
da garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes
acarretados pelas mesmas durante sua utilização;

6. Prazo de Entrega de 30 (trita) dias contados a partir do recebimento da nota de
empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

 
LOTE 02 (BACKUP EM DISCO)
 
ITEM 01 - SOLUÇÃO DE BACKUP EM DISCO - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

1. Solução multiprotocolo de backup para plataforma OPEN com armazenamento em
disco emulando unidades de fita;

2. Capacidade de operação nos seguintes modos simultaneamente:
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1. a. VTL – Emulação de Tape Libraries, Drives e Cartuchos de fitas;

b. OST – OpenStorage Technology;

c. NAS – Através de protocolos CIFS e NFS;

3. Tecnologia de desduplicação com as seguintes características:

1. a. Desduplicação em memória e em tempo real (InLine) dos dados recebidos
para gravação em disco, não sendo aceito manipulação dos dados em área
temporária em disco para ingestão de dados não desduplicados;

b. Compressão de dados após a deduplicação para armazenamento em disco;

c. Método de desduplicação baseado em comparação de blocos de dados com
tamanho de bloco variável.

4. Caso a solução ofertada trabalhe somente com desduplicação de blocos acima de
8 KB, deverá ser ofertado um adicional de 20% na volumetria útil requisitada.

5. A solução ofertada deverá possuir desempenho em modo VTL nativo para
gravação de no mínimo 7 TB/h (treze terabytes por hora) e em modo otimizado
desempenho de gravação para no mínimo 18 TB/h (trinta terabytes por hora),
essas métricas deverão ser comprovadas através de documentação publicada
pelo fabricante do produto ofertado;

6. Desempenho de leitura de pelo menos 80% do desempenho de gravação, em
modo VTL nativo para a configuração solicitada.

7. Caso não seja possível atingir esse nível de performance na recuperação, será
necessário um adicional de 20% de capacidade e performance na taxa de
gravação.

8. Capacidade nativa habilitada de replicação dos dados desduplicados com outro
equipamento idêntico, através de rede TCP/IP;

9. Capacidade mínima de armazenamento nativo em disco de 36 TB (trinta e seis
terabytes) úteis para dados, instalados e licenciados, descontadas todas as
perdas com redundâncias (RAID) e ganhos com compactação e/ou desduplicação;

10. Deverá suportar expansão mínima da capacidade de armazenamento até 100TB
(cem terabytes) úteis para dados, através de instalação de módulos e
licenciamento adicionais, devendo ser descontadas todas as perdas com
redundâncias (RAID) e ganhos com compactação e/ou desduplicação;

11. Deverá ser fornecido com as funcionalidades de replicação remota e criptografia
de dados, nativamente habilitado para a capacidade máxima de expansão
suportada pelo equipamento, possibilitando assim a cópia e armazenamento dos
dados de forma segura e criptografada entre dois ou mais equipamentos do
mesmo fabricante;

12. Deverá conter discos com interfaces SATA (Serial ATA) ou NL-SAS (Near Line SAS)
com rotação mínima de 7.2K RPM (sete mil de duzentas rotações por minuto),
configurados obrigatoriamente em RAID 6;

13. Para fins de dimensionamento de capacidade de armazenamento em disco,
considerar 1(um) Gigabyte igual a 1.000.000.000 (um bilhão) de Bytes e 1 (um)
Terabyte igual a 1.000 (mil) Gigabytes.

14. Deverá possuir no mínimo as seguintes interfaces:

1. a. Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) interfaces externas de conexão Fibre
Channel para conexão SAN aos servidores, com velocidade de 16 Gb/s
(dezesseis gigabits por segundo) podendo operar a 8 Gb/s (oito gigabits por
segundo);

b. Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) interfaces óticas LAN de 10 Gigabit
Ethernet Short Range com conectores LC para tráfego de dados;

c. Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) interfaces LAN de 1 Gigabit Ethernet
com conectores Base-T;

d. Deverão ser fornecidos 08 (oito) cordões óticos contendo 1 (um) par de
fibras multimodo cada, com terminações LC/LC e comprimento mínimo de 05
(cinco) metros para conexão das portas Fibre Channel e 10GbE LC/SR;

15. Deverá possuir ventiladores e fontes de alimentação redundantes;

16. Deverá prover através de console WEB acesso aos seguintes dados:

1. Desempenho em tempo real dos jobs de backup;

2. Utilização da capacidade física e lógica (antes e após deduplicação e
compressão);

3. Taxa de desduplicação;

17. Deverá possuir capacidade para a detecção de falhas abrangendo auto-
monitoração, geração de logs, envio de e-mails e geração de traps SNMP;

18. Total compatibilidade do sistema e integração com software de proteção de
dados, Veeam Backup Software na versão Enterprise Plus, existente e
implementado no ambiente de produção do TRE-AL;

19. O equipamento ofertado deverá ser totalmente compatível com a solução HPE
StoreOnce 5100 existente no TRE-AL, devendo suportar replicação remota  a
criptografia dos dados de forma nativa entre os mesmos, sem utilização artifícios
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externos a solução. Medida que visa garantir o investimento legado;

20. Total compatibilidade com os sistemas operacionais Microsoft Windows 2016
Server, Microsoft Windows 2012 Server R2, Red Hat Enterprise Linux 6, VMWare
Virtualization Software;

21. O equipamento deve ser novo, sem uso, estar em produção, e deverá ser o
modelo mais recente que atenda esta especificação;

22. O suporte e manutenção do equipamento durante todo período de garantia
deverá ser prestado diretamente pelo fabricante do equipamento, devendo o
mesmo realizar o suporte de forma colaborativa, ou seja, interagir diretamente
com o fabricante da solução de software utilizada pela CONTRATANTE. Assim fica
determinado que obrigatoriamente deverá existir um ponto único de contato para
as tratativas de possíveis falhas no hardware ou software. Essa exigência deverá
ser comprovada através de documentação oficial do fabricante do nível de serviço
exigido ou em caso de inexistência da mesma, através de declaração do
fabricante direcionada ao processo comprovando assim o compromisso do nível
de serviço.

23. A solução ofertada deve contemplar o hardware e o(s) software(s) acima
descritos, sua instalação física e lógica, sua ativação, configuração e testes para
garantir o pleno funcionamento de toda solução;

24. Fornecer, junto com a proposta, comprovação de que o fabricante do(s)
equipamento(s) ofertado(s), mesmo que fornecido(s) em regime de OEM, é
participante do SNIA* na qualidade de voting member. * SNIA = Storage
Networking Industry Association
(https://www.snia.org/member_com/member_alpha): entidade sem fins lucrativos
com mais de 400 membros, entre fornecedores e consumidores, cuja finalidade é
orientar a evolução de padrões e tecnologias para armazenamento de dados
(storage);

 

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE:

28. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite,
no regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana,
incluindo feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de
versões, releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais,
ferramentas de gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos.

29. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo
de até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de
hardware.

30. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada.

31. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site
na sede da contratante considerando-o Estado de domicilio da mesma;

32. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

33.  A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento
de suporte técnico via Chat, através da Internet;

34. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que
permita gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário.

35. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento,
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e
firmware que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma
proativa.

36. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180(cento e oitenta)
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de
patchs de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam
necessários de acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de
forma a garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das
matrizes de suporte do fabricante e de acordo com as melhores práticas do
mesmo. Esse procedimento visa, evitar problemas no processo de atendimento
técnico e intervenções não programadas como ainda minimizar possíveis riscos
de falhas, paradas ou inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos.

37. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento,
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta.

38. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
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mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos
produtos ofertados.

39. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante.
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO:

40. O serviço de integração física e lógica no rack indicado pela contratante, deverá
ser realizado pelo fabricante.

41. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas:

1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware,
BIOS e outros dispositivos integrados;

2. Configuração do sistema para ser acessado e administrado pela ferramenta
de gerenciamento;

3. Ativação e parametrização do sistema conforme exigido nativamente
embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de
segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis;

42. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de 8h
(oito horas), para explicação do funcionamento das funções de gerencia e
administração da solução;

43. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução,
validando que os módulos da solução estão monitorados e com o nível de serviço
solicitado;

44. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas
durante o hands-on.

PRAZO DE ENTREGA:

35. O prazo de entrega é de no máximo 40 (quarenta) dias contados a partir do
recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 02 - MÓDULO DE EXPENSÃO DA SOLUÇÃO DE BACKUP EM
DISCO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS GERAIS:

1. Modulo adicional para expansão da Solução de Armazenamento para Backup em
Disco, ITEM 1 desse termo de referência, devendo ser obrigatoriamente do
mesmo fabricante e homologado e certificado pelo mesmo para integração na
solução;

2. Deverá possuir capacidade mínima de armazenamento nativo em disco de 36 TB
(trinta e seis terabytes) úteis para dados, instalados e licenciados, descontadas
todas as perdas com redundâncias (RAID) e ganhos com compactação e/ou
desduplicação;

3. Deverá conter discos com interfaces SATA (Serial ATA) ou NL-SAS (Near Line SAS)
com rotação mínima de 7.2K RPM (sete mil de duzentas rotações por minuto),
configurados obrigatoriamente em RAID 6;

4. Deverá acompanhar todos os cabos, acessórios e licenciamento, necessários
para integração como o modulo central garantindo assim o perfeito
funcionamento da solução.

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE:

5. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite,
no regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana,
incluindo feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de
versões, releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais,
ferramentas de gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos;

6. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo
de até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de
hardware;

7. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
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a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada;

8. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site
na sede da contratante considerando o Estado de domicilio da mesma;

9. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de
suporte técnico via Chat, através da Internet;

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que
permita gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário.

12. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento,
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e
firmware que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma
proativa.

13. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180 (cento e oitenta)
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de
patchs de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam
necessários de acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de
forma a garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das
matrizes de suporte do fabricante e de acordo com as melhores práticas do
mesmo. Esse procedimento visa, evitar problemas no processo de atendimento
técnico e intervenções não programadas como ainda minimizar possíveis riscos
de falhas, paradas ou inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos.

14. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento,
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta.

15. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos
produtos ofertados.

16. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante.
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados.

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO:

17. O serviço de integração física e lógica do modulo de expansão, deverá ser
realizado pelo fabricante no mesmo rack do modulo principal da Solução de
Armazenamento para Backup em Disco.

18. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas:

1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware,
BIOS e outros dispositivos integrados;

2. Configuração do licenciamento para ativação da capacidade adicional,
possibilitando acessar e administrar a capacidade todo volume do sistema
pela ferramenta de gerenciamento;

3. Ativação e parametrização do sistema conforme exigido nativamente
embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de
segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis;

4. Integração da Solução de Armazenamento para Backup em Disco com a
ferramenta de backup Veeam Backup & Replication;

19. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução,
validando que os módulos da solução estão monitorados e com o nível de serviço
solicitado;

20. Entrega da documentação de implantação contendo todas alterações das
informações e parametrizações realizadas na configuração da solução e da
expansão.

PRAZO DE ENTREGA:

21. O prazo de entrega é de no máximo 40 (quarenta) dias contados a partir do
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recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 03 – MÓDULO DE EXPANSÃO DA SOLUÇÃO DE BACKUP EM DISCO TIPO
2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

1. Modulo adicional para expansão da Solução de Armazenamento para Backup em
Disco HPE StoreOnce 5100, devendo ser obrigatoriamente do mesmo fabricante e
homologado e certificado pelo mesmo para integração na solução, existente no
TRE-AL.

2. Deverá possuir capacidade mínima de armazenamento nativo em disco de 36 TB
(trinta e seis terabytes) úteis para dados, instalados e licenciados, descontadas
todas as perdas com redundâncias (RAID) e ganhos com compactação e/ou
desduplicação;

3. Deverá conter discos com interfaces SATA (Serial ATA) ou NL-SAS (Near Line SAS)
com rotação mínima de 7.2K RPM (sete mil de duzentas rotações por minuto),
configurados obrigatoriamente em RAID 6;

4. Deverá acompanhar todos os cabos, acessórios e licenciamento, necessários
para integração como o modulo central garantindo assim o perfeito
funcionamento da solução.

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE:

5. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite,
no regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana,
incluindo feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de
versões, releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais,
ferramentas de gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos.

6. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo
de até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de
hardware.

7. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada.

8. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site
na sede da contratante considerando o Estado de domicilio da mesma;

9. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de
suporte técnico via Chat, através da Internet;

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que
permita gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário.

12. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento,
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e
firmware que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma
proativa.

13. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180(cento e oitenta)
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de
patchs de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam
necessários de acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de
forma a garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das
matrizes de suporte do fabricante e de acordo com as melhores práticas do
mesmo. Esse procedimento visa, evitar problemas no processo de atendimento
técnico e intervenções não programadas como ainda minimizar possíveis riscos
de falhas, paradas ou inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos.

14. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento,
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta.

15. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos
produtos ofertados.

16. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de
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realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante.
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados.

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO:

17. O serviço de integração física e lógica do modulo de expansão, deverá ser
realizado pelo fabricante no mesmo rack do modulo principal da Solução de
Armazenamento para Backup em Disco;

18. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas:

1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware,
BIOS e outros dispositivos integrados;

2. Configuração do licenciamento para ativação da capacidade adicional,
possibilitando acessar e administrar a capacidade todo volume do sistema
pela ferramenta de gerenciamento;

3. Ativação e parametrização do sistema conforme exigido nativamente
embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de
segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis;

4. Integração da Solução de Armazenamento para Backup em Disco com a
ferramenta de backup Veeam Backup & Replication;

19. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução,
validando que os módulos da solução estão monitorados e com o nível de serviço
solicitado;

20. Entrega da documentação de implantação contendo todas alterações das
informações e parametrizações realizadas na configuração da solução e da
expansão.

PRAZO DE ENTREGA:

21. O prazo de entrega é de no máximo 40 (quarenta) dias contados a partir do
recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 04 – SOFTWARES DE REPLICAÇÃO DE DADOS - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

1. Deverá habilitar a replicação remota no HPE StoreOnce 5100 com a solução de
backup em disco (Item 01), inclusive com a funcionalidade de criptografia de
dados, nativa da solução não sendo aceitas a criptografia por solução externa ao
produto;

2. Deverá possuir suporte do fabricante com garantia de evolução para novas
versões, correções e atualizações de segurança e funcionamento pelo período
mínimo de 60 (sessenta) meses;

3. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de software e
serviços que compõem a solução ofertada. A omissão dessas informações
acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve estar em
linha de produção, na data de entrega da proposta;

4. Prazo de Entrega de 30 (trita) dias contados a partir do recebimento da nota de
empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 05 – SERVIDOR DE GERENCIAMENTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

1. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta;

2. Gabinete tipo rack padrão 19 polegadas com altura de 1U com trilhos e quaisquer
outros componentes necessários para instalação em rack ofertados como padrão
do produto;

3. O servidor deve possuir fontes redundantes hot-plug ou hot-swap;

4. O servidor deve possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap;

5. Possuir painel frontal de proteção do servidor com chave, para evitar acesso físico
indevido aos discos e interface USB frontal do equipamento.

 

PROCESSADOR:

6. O servidor deve possuir capacidade de processamento mínimo de 40 (quarenta)
threads simultâneos ou superior. Somente serão aceitos processadores baseados
nas arquiteturas mínimas Intel Skylake ou AMD EPYC, gerações anteriores não
serão aceitas;
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7. O servidor deve possuir chipset desenvolvido para arquitetura de servidores,
sendo ele do fabricante do processador.

8. Deve implementar mecanismos de redução de consumo de energia.

 

DESEMPENHO:

9. O servidor ofertado deverá ter obrigatoriamente índice SPECrate2017_int_base,
auditado de no mínimo 92 (noventa e dois) pontos ou superior, considerando a
capacidade mínima solicitada de processamento de 40 (quarenta) threads
simultâneos;

10. O índice SPECrate2017_int_base utilizado como referência será validado junto ao
site www.spec.org;

11. O índice apresentado deverá ser baseado em SPEC auditado para o mesmo
modelo de servidor (marca e modelo);

12. Não serão aceitas estimativas para modelos de servidores não auditados.

 

MEMÓRIA:

13. Deverão ser fornecidos no mínimo 128GB de memória RAM do tipo RDIMM por
servidor;

14. Cada módulo de memória com tamanho mínimo de 32GB;

15. Deverá suportar expansibilidade de, no mínimo, 1500GB com módulos do tipo
LRDIMM ou RDIMM;

16. Deverá possuir no mínimo 24 slots do tipo DIMM;

17. O chipset deve suportar memória RAM do tipo DDR4 com frequência de, no
mínimo, 2400MHz;

18. O servidor ofertado oferece suporte ao recurso de Advanced ECC ou similar;

19. Suportar a função online spare memory ou memory mirroring.

 

BIOS/UEFI:

20. O UEFI deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e
eletricamente reprogramável;

21. Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do servidor sempre
que o servidor for inicializado;

22. A inicialização do servidor deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário,
via CDROM e/ou disco rígido, bem como pela placa de rede através do recurso
WOL (Wake on LAN);

23. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para
inicializar o servidor e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS.

 

SLOTS DE EXPANSÃO:

24. O servidor ofertado deverá possuir pelo menos 02 (dois) slots PCI-Express 3.0;

 

PORTAS DE COMUNICAÇÃO:

25. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal deverão ser
identificados pelos nomes ou símbolos;

26. 01 (uma) porta Serial;

27. 01 (uma) porta de vídeo padrão DB15;

28. 05 portas USB 3.0, sendo pelo menos duas portas na parte traseira dedicadas
para teclado e mouse.

 

INTERFACE DE REDE 1GbE:

29. 04 (quatro) interfaces de rede Gigabit Ethernet, com suporte aos protocolos ,
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az,
IEEE 802.1q e IEEE 802.1as;

30. Tais interfaces de rede podem ser ofertadas integradas a placa mãe;

31. As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming);

32. Deve possuir o recurso Wake on Lan;

33. Deve possuir o recurso PXE;

34. Deve possuir suporte à VLAN;

35. Deve possuir suporte à Link Aggregation;
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36. Deve possuir suporte à Jumbo Frames;

37. Deve possuir suporte à VMware NetQueue e Microsoft VMQ;

38. Suportar tecnologia TOE ou TSO;

39. Suportar operar em 10/100/1000T.

 

INTERFACE DE REDE 10GbE:

40. 02 (duas) interfaces de rede 10-Gigabit Ethernet, com suporte aos protocolos,
IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3p, IEEE 802.3ap,
IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.3ak, IEEE 802.1qaz, IEEE 802.1au, IEEE
802.1q e IEEE 802.1Qbb;

41. Tais interfaces de rede podem ser ofertadas integradas a placa mãe;

42. As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming);

43. Deve possuir o recurso Wake on Lan;

44. Deve possuir o recurso PXE;

45. Deve possuir suporte à VLAN;

46. Deve possuir suporte à Link Aggregation;

47. Deve possuir suporte à Jumbo Frames;

48. Deve possuir suporte à Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV);

49. Deve possuir conectores/transceivers SFP+ 10Gbase-SR com conectores do tipo
LC.;

50. Suportar tecnologia TOE ou TSO;

51. Dever acompanhar 01 (um) cabo de fibra ótica de 5 (cinco) metros para cada
interface.

 

INTERFACE DE REDE FIBRE CHANNEL:

52. 02 (duas) interfaces de rede Fibre Channel Dual Port de 16Gbps, acompanhando
os respectivos cabos de fibra ótica de 5 (cinco) metros para cada interface.

 

CONTROLADORA DE VÍDEO:

53. A controladora ofertada deve ser parte nativa do servidor. Desta forma, não é
necessário que a mesma ocupe um slot do servidor;

54. Resolução gráfica mínima de 1280 x 1024.

 

CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO (RAID):

55. No mínimo 01 (uma) controladora para controle dos discos rígidos;

56. Onboard e/ou offboard de acordo com o padrão de slots solicitado;

57. Deverá possuir canais suficientes para o controle dos discos rígidos;

58. Padrão SAS ou superior;

59. Memória cache implementada na controladora com no mínimo 2GB do tipo Flash;

60. Taxa de transferência de dados de no mínimo 12Gb/s;

61. Deverá possibilitar a implementação dos níveis de RAID 0, 0 + 1 ou 1+0, 1 e 5;

62. As funcionalidades de array devem ser implementáveis e configuráveis por
hardware através de utilitário específico.

 

DISCO RÍGIDO:

63. Mínimo de 08 baias hot-plug ou hot-swap disponíveis para discos SAS/SATA ou
superior;

64. No mínimo 02 discos rígidos por servidor;

65. Capacidade mínima de armazenamento por disco SAS de 300GB Tipo hot-
pluggable de 2.5” (polegadas);

66. Taxa de transferência de dados de 12Gb/s.

 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO:

67. O servidor deve possuir capacidade instalada mínima de 02 duas) fontes de
alimentação operando em modo redundante e sendo hot-plug ou hot-swap, para
substituição automática da fonte de alimentação principal em caso de falha,
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mantendo assim o seu funcionamento;

68. Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 240VAC à 60Hz;

69. Cabos de alimentação com plugue padrão IEC para ambientes de 220V para cada
fonte de alimentação fornecida.

 

SISTEMA DE VENTILAÇÃO:

70. Deverá possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap, necessários para
a refrigeração do sistema interno do servidor na sua configuração máxima
suportada.

 

SISTEMA OPERACIONAL:

71. Deverá ser fornecido de fábrica devidamente instalado e licenciado com sistema
operacional Microsoft Windows 2016 Server ou superior na versão mínima
Standard.

 

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE:

72. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite,
no regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana,
incluindo feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de
versões, releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais,
ferramentas de gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos;

73. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo
de até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de
hardware;

74. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada;

75. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site
na sede da contratante considerando-o Estado de domicilio da mesma;

76. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

77. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de
suporte técnico via Chat, através da Internet;

78. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que
permita gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário;

79. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento,
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e
firmware que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma
proativa;

80. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180 (cento e oitenta)
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de
patchs de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam
necessários de acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de
forma a garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das
matrizes de suporte do fabricante e de acordo com as melhores práticas do
mesmo. Esse procedimento visa, evitar problemas no processo de atendimento
técnico e intervenções não programadas como ainda minimizar possíveis riscos
de falhas, paradas ou inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos.

81. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento,
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta.

82. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos
produtos ofertados.

83. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante.
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Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados.

 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO:

84. O serviço de integração deverá ser realizado pelo fabricante os serviços de
integração física e lógica no rack indicado pela contratante.

85. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas:

86. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware,
BIOS e outros dispositivos integrados;

87. Configuração do servidor para ser acessado e administrado pela ferramenta de
gerenciamento;

88. Ativação a parametrização básica de sistema operacional conforme exigido
nativamente embarcado e previamente instalado com atualização de todos os
paths de segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis;

89. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de 8h
24(oito horas), para explicação do funcionamento das funções básicas de
gerencia e administração da solução;

90. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução
ofertada;

91. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas
durante o hands-on.

 

LOTE 03 (SOFTWARE DE BACKUP)

ITEM 01 - LICENÇA DO VEEAM BACKUP & REPLICATION - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

1. Licença perétua do Veeam Backup e Replicação Enterprise Plus para Ambiente
WMWare, contemplando 01 (um) processador físico;

2. Deverá possuir garantia e suporte do fabricante mínima de 36 (trinta e
seis) meses, contemplando as atualizações do software (correções, “patches”,
“updates” ou novas “releases”), quando disponíveis, mão de obra para suporte e
atendimento remoto;

3. Regime de atendimento e suporte na modalidade 8 x 5, 8 (oito) horas por dia e
5(cinco) dias por semana, sem qualquer custo adicional com tempo de resposta
máximo em até 4h (quatro) horas a partir da abertura do chamado técnico;

4.  Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de software e
serviços que compõem a solução ofertada. A omissão dessas informações
acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve estar em
linha de produção, na data de entrega da proposta.

 

ITEM 02 - AGENTES DO VEEAM BACKUP & REPLICATION PARA
WINDOWS/LINUX - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Licenças de uso do Agente Veeam Backup para ambiente Microsoft Windows e
Linux, contemplando 10 (dez) servidores físicos.

2. Os agentes devem ter integração com a solução Veeam Backup & Replication em
uso pelo TRE-AL;

3. A subscrição deverá garantir direito de uso e suporte do fabricante para no
mínimo 36 (trinta e seis) meses, contemplando as atualizações do software
(correções, “patches”, “updates” ou novas “releases”), quando disponíveis, mão
de obra para suporte e atendimento remoto.

4. Regime de atendimento e suporte na modalidade 8 x 5, 8 (oito) horas por dia e
5(cinco) dias por semana, sem qualquer custo adicional com tempo de resposta
máximo em até 4h (quatro) horas a partir da abertura do chamado técnico.

5. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de software e
serviços que compõem a solução ofertada. A omissão dessas informações
acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve estar em
linha de produção, na data de entrega da proposta.

 

ITEM 03 – SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, TUNNING E INTEGRAÇÃO COM CLOUD
BACKUP, REPLICA E DISASTER RECOVERY - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

1. Serviços especializados de suporte remoto e presencial ajustes na solução de
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backup para ambiente virtualizado, a serem executados na modalidade de ticket
máximo por tarefa individual ou grupo.

2.  A proponente deverá comprovar que possui em seu quadro funcional no mínimo
dois profissionais técnicos capacitados e certificados na solução ofertada de
forma a prover os serviços e tarefas listadas nesse termo de referência para
implantação, suporte operacional, manutenção e otimização.

3. Deverá apresentar mínimo um atestado de capacidade emitido por instituição
pública ou privada de fornecimento, instalação, configuração, treinamento e
suporte da solução ofertada para as funcionalidades requeridas de Backup e
Replicação de Sites.

4. A capacitação desses profissionais, deverá ser de nível técnico na solução
ofertada, não sendo aceitas capacitações de venda de produtos.

5. As tarefas deverão ser classificadas por modalidades e níveis de complexidade:
baixa (NIVEL 1), média (NIVEL 2) e alta (NIVEL 3).

6. Os serviços considerados de complexidade baixa (NIVEL 1), correspondem as
seguintes tarefas a serem executas para cada plataforma.

7. TAREFAS DE NÍVEL 1:

1. Análise de 1 (uma) instancia de servidor de backup para diagnóstico de
problemas de performance, network ou comunicação com os outros
componentes conforme métricas e melhores práticas definidas pelo
fabricante da solução (8 tickets)

2. Análise de um servidor proxy para diagnóstico de problemas de
performance, network ou comunicação com os outros componentes
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução
(8 tickets)

3. Análise de 1 (uma) instancia de servidor repositório para diagnóstico de
problemas de performance, network ou comunicação com os outros
componentes conforme métricas e melhores práticas definidas pelo
fabricante da solução (8 tickets)

4. Análise de 1 (um) JOB de backup ou replicação para diagnostico de
configuração identificando possíveis problemas ou otimizações necessárias
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução
(3 tickets)

5. Análise de 1 (uma) instancia de tape server diagnóstico de problemas de
performance, network, comunicação SAN ou com os outros componentes
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução
(8 tickets)

6. Análise de infraestrutura de backup e levantamento de maquinas que serão
protegidas para definição de requisitos necessários para backup na nuvem
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução
(20 tickets)

7. Análise de infraestrutura de testes e automação da solução de backup e
replicação para diagnóstico de problemas de configuração e performance
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução
(12 tickets)

8. TAREFAS DE NÍVEL 2:

1. Criação de 1 (uma) VM que será utilizada para instalação da infraestrutura
necessária no deploy de novas instancias para correções de performance
e/ou escalabilidade, estando esse em conformidade com as recomendações
e boas práticas do fabricante para os serviços de Backup, Replicação e
Acelerador de WAN. Esse procedimento contemplará o quantitativo de ticket
para cada máquina virtual. (1 ticket)

2. Instalação e atualização dos sistemas operacionais suportados e
homologados nas maquinas virtuais, somente nas versões de 64bit
conforme descrito na solução: Microsoft Windows Server 2016, Microsoft
Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft
Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2008 SP2,
Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8.x, Microsoft Windows 7 SP1.
Esse procedimento contemplará o quantitativo de ticket para cada máquina
virtual. (10 tickets)

3. Instalação, configuração e parametrização de 1(uma) instancia de proxy,
repositório, tape server ou acelerador WAN para correção de problemas de
performance e/ou escalabilidade estando em conformidade com as políticas,
melhores práticas e recomendações do fabricante. (30 tickets)

4. Realizar procedimentos de atualização da solução de backup para correção
de bug ou novas versões quando necessário. (10 tickets)

5. Adicionar 1(um) vCenter, Servidores Linux ou Windows ao console de
gerenciamento e demais servidores envolvidos na solução de backup e
replicação. (2 tickets)

6. Configuração ou reconfiguração de 1(um) novo repositório. (1 ticket)

7. Configuração ou reconfiguração de 1(um) novo Scale-Out. (1 ticket)

8. Reconfiguração de 1(um) JOB de backup conforme planejamento. (4 tickets)

9. Reconfiguração de 1(um) JOB de réplica conforme planejamento. (6 tickets)
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10. Reconfiguração de 1(um) JOB para ambiente de verificação e testes da
consistência do backup independente do ambiente de produção conforme
planejamento. (8 tickets)

11. Reconfiguração de 1(um) JOB para ambiente de verificação e testes da
consistência da replicação independente do ambiente de produção conforme
planejamento. (2 tickets)

12. Configuração de 1(uma) instancia de cloud provider e/ou repositório externo
para backup na nuvem conforme políticas e melhores práticas do fabricante

13. Configuração de 1 (um) JOB de cópia de backup para a nuvem conforme
políticas e melhores práticas do fabricante (4 tickets)

14. Configuração de 1 (um) JOB de replicação para nuvem conforme políticas e
melhores práticas do fabricante (6 tickets)

9. TAREFAS DE NÍVEL 3:

1. Realizar análise de 1(um) JOB inicial de backup ou de replicação para nuvem
coletando os dados gerados pelos mesmos garantindo a cópia inicial do
ambiente protegido ou a sincronização inicial do ambiente replicado. (10
tickets)

2. Realizar o planejamento de DR em nuvem definindo tarefas e procedimentos
que deverão ser realizados conforme políticas e melhores práticas do
fabricante, este procedimento será bilhetado por JOB (16 tickets)

3. Teste de backup, replicação e restauração em 01 (uma) máquina virtual. (6
tickets)

4. Planejamento e DR total ou parcial do ambiente de produção em ambiente
protegido (VIRTUAL LAB) de forma a testar o DR definido, conforme políticas
e melhores práticas do fabricante, este procedimento é bilhetado por VM (6
tickets)

5. Planejamento e DR total ou parcial do ambiente de produção para o DR, local
ou na nuvem conforme políticas e melhores práticas do fabricante, este
procedimento é bilhetado por VM (10 tickets)

6. Readequação da equipe do licitante na solução e apresentação das
modificações realizadas na infraestrutura, na modalidade Hands-On com
apresentação do ambiente e documentação do mesmo. (30 tickets)

7. Todos os serviços previstos poderão ser solicitados pela CONTRATANTE para
execução em períodos de horário diurno ou noturno.

10. A cada solicitação de intervenção ou projeto requisitado pela CONTRATANTE,
deverá ser apresentado pela CONTRATADA o planejamento para a execução dos
serviços com detalhamento das tarefas a serem realizadas e os resultados a
serem alcançados de acordo com o que for requisitado. A CONTRATANTE avaliará
o planejamento e determinará se o detalhamento e o resultado indicado estão de
acordo com o solicitado. Após aprovado o planejamento de uma intervenção ou
projeto, sua execução será realizada de acordo com as tarefas propostas no
escopo. Caso seja apresentada ou solicitada qualquer nova variável ou alteração
formal no objeto ou resultado inicialmente solicitado, a CONTRATADA deverá
apresentar adequação do escopo previsto no planejamento previamente aprovado
por plataforma e nível de execução para nova aprovação.

11. A cada trimestre a CONTRATANTE poderá realizar contratações por plataforma,
para cada nível de complexidade previsto nesse documento, e estes serviços
terão uma garantia de 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do termo
de aceite pelos serviços prestados pela CONTRATADA.

12. Estão vedadas contratações simultâneas para um mesmo tipo de intervenção ou
projeto que porventura caracterize qualquer tipo de aditamento ou intervenção
complementar de uma tarefa anteriormente contratada e executada, durante o
período em que a garantia, de 90 (noventa) dias, estiver vigorando.

13. Os serviços previstos nesse documento e em sua totalidade compõem o catálogo
de serviços que foi preliminarmente criado de acordo com as demandas
conhecidas. Contudo não restringe a criação de novos itens de acordo com
necessidades futuras que possam advir de surgimento de alguma nova
característica ou funcionalidade não prevista nas versões atuais dos softwares ou
plataformas existentes no momento de criação desse catalogo. Caso ocorra esse
fato, fica determinado que a CONTRATANTE, de acordo com a necessidade e
durante a na vigência do contrato poderá elencar novos serviços, tarifando os
respectivos sobre a mesma modalidade de Tickets por nível de complexidade de
execução e submeter os respectivos à apreciação e aceite da CONTRATADA,

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
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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 ou Relatório de Análise Técnica com assertiva
quanto ao 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

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

Termo de Referência - TIC 48 (0601671)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 177



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 60 (sessenta) 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

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:

 

Lote Item Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)
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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, 30 de setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 30/09/2019, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0601671 e o código CRC EC237ABE.

0004514-28.2019.6.02.8000 0601671v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2019.
À STI 
(em paralelo à SAD para ciência)
 
Sr. Secretário,
 
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), encaminho
termo de referência atualizado.

Saliento que a alteração em questão diz respeito apenas
aos prazos de entrega para corrigir distorção identificada.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 30/09/2019, às 18:12, 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
0601673 e o código CRC 9179CF76.

0004514-28.2019.6.02.8000 0601673v1
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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 49 / 2019

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto
Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a
solução de backup em uso neste Tribunal, no intuito de substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos
utilizados.

02. Quantidade

 

Lote 01 (Backup em Fita)

Item Descrição Quantidade a ser
registrada

01 Biblioteca Modular para Backup 03

02 Drive LTO-7 09

03 Drive LTO-8 09

04 Conjunto de fitas LTO-7 08

05 Conjunto de fitas LTO-8 08

06 Conjunto de fitas de limpeza LTO 10

07 Etiquetas para fita LTO-7 04

08 Etiquetas para fita LTO-8 04

 

Lote 02 (Backup em Disco)

Item Descrição Quantidade a ser registrada

01 Solução de Backup em Disco 02

02 Módulo de Expansão Tipo 1 04

03 Módulo de Expansão Tipo 2 02

04 Software de Replicação de Dados 01

05 Servidor de Gerenciamento 02

 

Lote 03 (Software de Backup)

Item Descrição Quantidade a ser
registrada

01 Licença do Veeam Backup & Replication 06

02 Agentes do Veeam Backup & Replication para Windows/Linux 02

03 Serviços de Avaliação, Tunning e Integração com Cloud Backup, Replica e
Disaster Recovery 500
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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:

 

Lote 01 (Backup em Fita)

Item Descrição Resumo das Especificações (Mínimas)

01 Biblioteca Modular para
Backup

Capacidade para 32 Fitas
Suporte para pelo menos 04 Drives
Suporta a mail slot
Leitor de código de barras
Garantia de 36 meses

02 Drive LTO-7
Drive para fita LTO-7
Conexão FC
Deve ser plenamente compatível com o Item 01
Garantia de 36 meses

03 Drive LTO-8
Drive para fita LTO-8
Conexão FC
Deve ser plenamente compatível com o Item 01
Garantia de 36 meses

04 Conjunto de fitas LTO-7
Conjunto contendo 20 fitas LTO-7
Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca
homologada pelo mesmo

05 Conjunto de fitas LTO-8
Conjunto contendo 20 fitas LTO-8
Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca
homologada pelo mesmo

06 Conjunto de fitas de limpeza
LTO

Conjunto contendo 2 fitas LTO para limpeza
Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca
homologada pelo mesmo

07 Etiquetas para fitas LTO-7

Conjunto contendo:
100 etiquetas de código de barras  para fitas LTO-7 RW
10 etiquetas pata fitas LTO de limpeza

Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca
homologada pelo mesmo

08 Etiquetas para fitas LTO-8

Conjunto contendo:
100 etiquetas de código de barras para fitas LTO-8 RW
10 etiquetas pata fitas LTO de limpeza

Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca
homologada pelo mesmo

 

Lote 02 (Backup em Disco)

Item Descrição Resumo das Especificações (Mínimas)

01 Solução de Backup em Disco Capacidade liquida instalada: 36 TB
Expensível até pelo menos 100 TB

02 Módulo de Expansão Tipo 1
Capacidade liquida instalada: 36 TB
Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca homologada
pelo mesmo
Deve ser compatível com o Item 01

03 Módulo de Expansão Tipo 2
Capacidade liquida instalada: 36 TB
Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca homologada
pelo mesmo
Deve ser compatível com a solução em uso pelo TRE-AL

04 Software de Replicação de
Dados

Licença de uso de software de replicação de dados
Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por homologado pelo
mesmo

 

Lote 03 (Software de Backup)
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Item Descrição Resumo das
Especificações (Mínimo)

01 Licença do Veeam Backup & Replication 06

02 Agente do Veeam Backup & Replication para Windows/Linux 04

03 Serviços Consultivos de Vvaliação, Tunning e Integração com Cloud Backup,
Replica e Disaster Recovery  

 

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

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 definido nos itens.
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 eventual aquisição de equipamentos e
licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso neste
Tribunal, no intuito de substituir equipamentos fora de garantia e/ou
obsoletos utilizados.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de Preço para eventual aquisição de equipamentos e
licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso neste
Tribunal, no intuito de 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:
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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 Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos e
licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso neste
Tribunal, no intuito de substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos
utilizados assegurando tanto desempenho adequado quanto confiabilidade.

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

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

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informaçã o e Comunicaçã o (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação (PDTIC): manter parque
tecnoló gico atualizado.

 

Conforme Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação - Exercício 2019, acessado em 06/08/2019:

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-al-plano-de-contratacoes-de-solucoes-de-
tic-2019

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 0004514-28.2019.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendido o Registro de Preço para eventual aquisição de
equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a solução de
backup em uso neste Tribunal, no intuito de substituir equipamentos fora de
garantia e/ou obsoletos utilizados.

 
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.
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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;

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
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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

 
CONDIÇÕES GERAIS

1. Todas as especificações definidas neste Termo de Referência não mínimas,
sendo aceitos equipamentos/softwares com características superiores,
desde que plenamente compatíveis.

2. Cada lote deverá ser fornecido por um único licitante.
3. Todos os itens incluídos em cada lote lote devem ser necessariamente do

mesmo fabricante.

 

LOTE 01 (BACKUP EM FITA)
 
ITEM 01 - BIBLIOTECA MODULAR PARA BACKUP - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS
 

REQUISITOS DE ARQUITETURA:

1. Possuir mecanismo robotizado que permita automação completa da
movimentação dos cartuchos internamente com um mínimo de 2 (duas)
controladoras Fibre Channel redundantes e hot swap (que suportam troca
durante o uso sem interrupção de funcionamento) ou um mínimo de 02 conexões
de fibre channel, provendo redundância de caminhos (1 para cada drive) em
substituição a exigência de ser hot swap;

2. Possuir LEDs frontais e/ou display indicador do status de funcionamento;

3. Possuir leitor de código de barras integrado, com o objetivo de ler as etiquetas
dos cartuchos;

4. Deverá possuir uma quantidade mínima de 32 (trinta e dois) slots LTO, disponíveis
e prontos para uso (incluindo quaisquer opcionais de ativação que se façam
necessários e não considerando cartuchos dentro dos drives) suportando a
expansão mínima até 270 (duzentos e setenta) slots para cartuchos LTO, através
da aquisição de módulos adicionais ou através do simples licenciamento de slots
presentes no equipamento ofertado;

5. Possuir compartimento para inserção/retirada de pelo menos 05 (cinco) cartuchos
sem realizar inventário (I/O Slot ou Mail Slot);

6. Deve ser capaz de funcionar em modo de acesso Sequencial e Aleatório a
cartuchos.

7. Considerar mídias etiquetadas para acesso Aleatório;

8. Deve suportar o particionamento do equipamento em até 20 (vinte) unidades
lógicas, permitindo assim que cada unidade lógica criada (partição) seja
apresentada e operada como uma unidade independente;

9. O equipamento deverá suportar criptografia dos dados por hardware, através de
licenciamento opcional.
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DRIVES:

10. Possuir a capacidade para utilização de pelo menos 03 (três) drives LTO (Linear
Tape Open) geração Ultrium 6/7/8, ou simplesmente LTO-6/LTO-7/LTO-8,
suportando instalação futura de 21 (vinte e um) drivers adicionais por meio de
módulos adicionais ou através da simples inclusão de unidades adicionais no
gabinete padrão do equipamento ofertado;

11. A biblioteca devera ser fonecida sem drivers instalados;

12. Para efeito de compatibilidade e reaproveitamento, a biblioteca deverá ser
integralmente compatível com os drives LTO-6 da tape library HPE MSL-4048 de
propriedade e atualmente em uso por este Tribunal, ou seja, deve ser capaz de
receber fisicamente o drive e ser possivel sua plena utilização;

13. Possuir taxa de transferência individual de 300 MB/s (trezentos megabytes por
segundo) em cada drive LTO-7 e LTO-8 ofertados. Considerar taxa nominal
máxima nativa (sem compressão);

14. Oferecer interfaces Fibre Channel 8Gbps (oito gigabits por segundo) de forma
nativa para os drives ofertados na Tape Library;

 

FUNCIONALIDADES:

13. O gerenciamento do equipamento ofertado deverá ser através de rede ethernet
utilizando porta RJ45;

14. Oferecer gerenciamento remoto através de interface web, incluindo as principais
funções de operação e monitoração do sistema;

 

FONTES:

15. Deve possuir um mínimo de 02 (duas) fontes com funcionamento redundante;

16. Devem trabalhar com tensão elétrica nominal de 100-240 V (cem a duzentos e
quarenta volts) AC a 60 Hz (sessenta hertz);

 

DIVERSOS:

17. Devem ser fornecidos cabos, terminadores e demais acessórios para viabilizar a
instalação e o funcionamento da Tape Library;

18. O gabinete deve seguir padrão industrial para racks de 19’’ (dezenove polegadas),
incluindo porcas, trilhos, parafusos e demais acessórios necessários para sua
instalação em rack;

 

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE:

23. Deverá possuir garantia do fabricante mínima de 60 (sessenta) meses para
reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no regime 24 x 7, 24
(vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, incluindo feriados e
finais de semana.

24. Deverá possuir Tempo de solução máximo de até 6h (seis) horas a partir da
abertura do chamado técnico para falhas de hardware.

25. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada.

26. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site
na sede da contratante ou no local de instalação do equipamento, devendo ser
considerada como área de abrangência, quaisquer localidades dentro do Estado
de domicilio da mesma;

27. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

28. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de
suporte técnico via Chat, através da Internet;

29. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que
permita gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário.

30. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento,
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e
firmware que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma
proativa.

31. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180(cento e oitenta)
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de
patchs de correção ou upgrades de firmware, bios que porventura sejam
necessários de acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de
forma a garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das
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forma a garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das
matrizes de suporte do fabricante e de acordo com as melhores práticas do
mesmo. Esse procedimento visa, evitar problemas no processo de atendimento
técnico e intervenções não programadas como ainda minimizar possíveis riscos
de falhas, paradas ou inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos.

32. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento,
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta.

33. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação através da apresentação de documentação
expressa do fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica
que será responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de
garantia dos produtos ofertados. Em caso de documentação do fabricante deverá
ser anexada a mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao
procurador os poderes para firmar e declarar as exigências solicitadas.

34. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante.
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de documentação expressa do fabricante
dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável
pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados. Em caso de documentação do fabricante deverá ser anexada junto a
mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os
poderes para firmar e declarar as exigências solicitadas.

 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO:

35. Ativação física da biblioteca através da instalação dos acessórios, acomodação no
rack e integração lógica com o software de backup conforme será indicado pela
CONTRATANTE

36. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas:

1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware,
BIOS e outros dispositivos integrados;

2. Configuração no servidor para ser acessada e administrada pela ferramenta
de gerenciamento de backup Veeam Backup & Replication;

3. Ativação a parametrização básica do sistema de backup Veeam Backup &
Replication  e realização do inventário do pool de mídias fornecidos com o
equipamento;

37. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de 4h
(quatro horas), para explicação do funcionamento das funções básicas de
gerencia e administração da solução;

38. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução
ofertada;

39. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas
durante o hands-on.

 

PRAZO DE ENTREGA:

35. O prazo de entrega é de no máximo 40 (quarenta) dias contados a partir do
recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 02 - DRIVE LTO-7

1. Drive padrão LTO-7 Ultrium 15000;

2. Taxa de transferência nativa: 300 MB/s;

3. Taxa de transferência com compressão: 750 MB/s;

4. Interface padrão FC de 8Gb;

5. Deve ter formato de módulo para instalação na Biblioteca de Fitas descrita no Item
01;

6. Cartuchos:

1. Acompanhar no mínimo 10 (dez) cartuchos de dados LTO-7;

2. Acompanhar no mínimo 01(um) cartucho de limpeza LTO;
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3. Cada cartucho ofertado deve possuir etiqueta individual padrão LTO
compatível com a mídia ofertada, de cor branca, com código de barras para
leitura e identificação apropriada;

7. Acompanhar um cabo de fibra OM4 duplex multimodo de 50/125 micrômetros
com conectores LC em ambas as pontas e comprimento mínimo de 15m (quinze
metros);

8. Garantia de 60 (sessenta) meses, nas mesmas condições de atendimento do Item
01 deste lote;

9. Compatibilidade de leitura e gravação padrão Ultrium 6 e 7;

10. O serviço de integração física e lógica do drive na biblioteca de fitas, deverá ser
realizado pelo fabricante;

11. Prazo de Entrega de 40 (quarenta) dias contados a partir do recebimento da nota
de empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 03 - DRIVE LTO-8

1. Drive padrão LTO-8 Ultrium 30750;

2. Taxa de transferência nativa: 300 MB/s;

3. Taxa de transferência com compressão: 750 MB/s;

4. Interface padrão FC de 8Gb;

5. Deve ter formato de módulo para instalação na Biblioteca de Fitas descrita no Item
01;

6. Cartuchos:

1. Acompanhar no mínimo 10 (dez) cartuchos de dados LTO-8;

2. Acompanhar no mínimo 01(um) cartucho de limpeza LTO;

3. Cada cartucho ofertado deve possuir etiqueta individual padrão LTO
compatível com a mídia ofertada, de cor branca, com código de barras para
leitura e identificação apropriada;

7. Acompanhar um cabo de fibra OM4 duplex multimodo de 50/125 micrômetros
com conectores LC em ambas as pontas e comprimento mínimo de 15m (quinze
metros);

8. Garantia de 60 (sessenta) meses, nas mesmas condições de atendimento do Item
01 deste lote;

9. Compatibilidade de leitura e gravação padrão Ultrium 7 e 8;

10. O serviço de integração física e lógica do drive na biblioteca de fitas, deverá ser
realizado pelo fabricante.

1. Prazo de Entrega de 40 (quarenta) dias contados a partir do recebimento da
nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 04 - CONJUNTO DE FITAS LTO-7

1. Kit de cartuchos de dados LTO-7 composto por 20(vinte) unidades de fitas;

2. Cada kit de cartuchos de dados ofertado deve possuir etiqueta individual padrão
LTO-7 para cada fita do mesmo, de cor branca, com código de barras para leitura
e identificação apropriada;

3. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período
mínimo de 12 (doze) meses;

4. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação LTO, onde
serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas mídias e etiquetas
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total
da garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes
acarretados pelas mesmas durante sua utilização;

5. Prazo de Entrega de 30 (trita) dias contados a partir do recebimento da nota de
empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 05 - CONJUNTO DE FITAS LTO-8

1. Kit de cartuchos de dados LTO-8 composto por 20 (vinte) unidades de fitas;

2. Cada kit de cartuchos de dados ofertado deve possuir etiqueta individual padrão
LTO-8 para cada fita do mesmo, de cor branca, com código de barras para leitura
e identificação apropriada;

3. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período
mínimo de 12 (doze) meses;

4. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação LTO, onde
serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas mídias e etiquetas
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total
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da garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes
acarretados pelas mesmas durante sua utilização;

5. Prazo de Entrega de 30 (trita) dias contados a partir do recebimento da nota de
empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 06 - CONJUNTO DE FITAS DE LIMPEZA LTO

1. Kit composto de 2 (dois) cartuchos de limpeza LTO para unidades leitura/gravação
LTO;

2. Cada kit de cartuchos ofertado deve possuir etiqueta individual padrão com
código de barras para leitura e identificação apropriada;

3. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período
mínimo de 12 (doze) meses;

4. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação LTO, onde
serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas mídias e etiquetas
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total
da garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes
acarretados pelas mesmas durante sua utilização;

5. Prazo de Entrega de 30 (trita) dias contados a partir do recebimento da nota de
empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 07 - ETIQUETAS PARA FITAS LTO-7

1. Etiquetas de código de barras compatíveis com a biblioteca de fitas (Item 01);

2. Kit composto por:

1. 100 (cem) etiquetas para fita LTO-7 do tipo RW;

2. 10 (dez) etiquetas para LTO de limpeza;

3. Deve ser compatível com as fitas LTO-7 descrutas no Item 04;

4. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período
mínimo de 12 (doze) meses;

5. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação e fitas LTO,
onde serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas etiquetas
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total
da garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes
acarretados pelas mesmas durante sua utilização;

6. Prazo de Entrega de 30 (trita) dias contados a partir do recebimento da nota de
empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 08 - ETIQUETAS PARA FITAS LTO-8

1. Etiquetas de código de barras compatíveis com a biblioteca de fitas (Item 01);

2. Kit composto por:

1. 100 (cem) etiquetas para fita LTO-7 do tipo RW;

2. 10 (dez) etiquetas para LTO de limpeza;

3. Deve ser compatível com as fitas LTO-7 descrutas no Item 04;

4. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período
mínimo de 12 (doze) meses;

5. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação e fitas LTO,
onde serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas etiquetas
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total
da garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes
acarretados pelas mesmas durante sua utilização;

6. Prazo de Entrega de 30 (trita) dias contados a partir do recebimento da nota de
empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

 
LOTE 02 (BACKUP EM DISCO)
 
ITEM 01 - SOLUÇÃO DE BACKUP EM DISCO - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

1. Solução multiprotocolo de backup para plataforma OPEN com armazenamento em
disco emulando unidades de fita;

2. Capacidade de operação nos seguintes modos simultaneamente:
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1. a. VTL – Emulação de Tape Libraries, Drives e Cartuchos de fitas;

b. OST – OpenStorage Technology;

c. NAS – Através de protocolos CIFS e NFS;

3. Tecnologia de desduplicação com as seguintes características:

1. a. Desduplicação em memória e em tempo real (InLine) dos dados recebidos
para gravação em disco, não sendo aceito manipulação dos dados em área
temporária em disco para ingestão de dados não desduplicados;

b. Compressão de dados após a deduplicação para armazenamento em disco;

c. Método de desduplicação baseado em comparação de blocos de dados com
tamanho de bloco variável.

4. Caso a solução ofertada trabalhe somente com desduplicação de blocos acima de
8 KB, deverá ser ofertado um adicional de 20% na volumetria útil requisitada.

5. A solução ofertada deverá possuir desempenho em modo VTL nativo para
gravação de no mínimo 7 TB/h (treze terabytes por hora) e em modo otimizado
desempenho de gravação para no mínimo 18 TB/h (trinta terabytes por hora),
essas métricas deverão ser comprovadas através de documentação publicada
pelo fabricante do produto ofertado;

6. Desempenho de leitura de pelo menos 80% do desempenho de gravação, em
modo VTL nativo para a configuração solicitada.

7. Caso não seja possível atingir esse nível de performance na recuperação, será
necessário um adicional de 20% de capacidade e performance na taxa de
gravação.

8. Capacidade nativa habilitada de replicação dos dados desduplicados com outro
equipamento idêntico, através de rede TCP/IP;

9. Capacidade mínima de armazenamento nativo em disco de 36 TB (trinta e seis
terabytes) úteis para dados, instalados e licenciados, descontadas todas as
perdas com redundâncias (RAID) e ganhos com compactação e/ou desduplicação;

10. Deverá suportar expansão mínima da capacidade de armazenamento até 100TB
(cem terabytes) úteis para dados, através de instalação de módulos e
licenciamento adicionais, devendo ser descontadas todas as perdas com
redundâncias (RAID) e ganhos com compactação e/ou desduplicação;

11. Deverá ser fornecido com as funcionalidades de replicação remota e criptografia
de dados, nativamente habilitado para a capacidade máxima de expansão
suportada pelo equipamento, possibilitando assim a cópia e armazenamento dos
dados de forma segura e criptografada entre dois ou mais equipamentos do
mesmo fabricante;

12. Deverá conter discos com interfaces SATA (Serial ATA) ou NL-SAS (Near Line SAS)
com rotação mínima de 7.2K RPM (sete mil de duzentas rotações por minuto),
configurados obrigatoriamente em RAID 6;

13. Para fins de dimensionamento de capacidade de armazenamento em disco,
considerar 1(um) Gigabyte igual a 1.000.000.000 (um bilhão) de Bytes e 1 (um)
Terabyte igual a 1.000 (mil) Gigabytes.

14. Deverá possuir no mínimo as seguintes interfaces:

1. a. Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) interfaces externas de conexão Fibre
Channel para conexão SAN aos servidores, com velocidade de 16 Gb/s
(dezesseis gigabits por segundo) podendo operar a 8 Gb/s (oito gigabits por
segundo);

b. Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) interfaces óticas LAN de 10 Gigabit
Ethernet Short Range com conectores LC para tráfego de dados;

c. Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) interfaces LAN de 1 Gigabit Ethernet
com conectores Base-T;

d. Deverão ser fornecidos 08 (oito) cordões óticos contendo 1 (um) par de
fibras multimodo cada, com terminações LC/LC e comprimento mínimo de 05
(cinco) metros para conexão das portas Fibre Channel e 10GbE LC/SR;

15. Deverá possuir ventiladores e fontes de alimentação redundantes;

16. Deverá prover através de console WEB acesso aos seguintes dados:

1. Desempenho em tempo real dos jobs de backup;

2. Utilização da capacidade física e lógica (antes e após deduplicação e
compressão);

3. Taxa de desduplicação;

17. Deverá possuir capacidade para a detecção de falhas abrangendo auto-
monitoração, geração de logs, envio de e-mails e geração de traps SNMP;

18. Total compatibilidade do sistema e integração com software de proteção de
dados, Veeam Backup Software na versão Enterprise Plus, existente e
implementado no ambiente de produção do TRE-AL;

19. O equipamento ofertado deverá ser totalmente compatível com a solução HPE
StoreOnce 5100 existente no TRE-AL, devendo suportar replicação remota  a
criptografia dos dados de forma nativa entre os mesmos, sem utilização artifícios
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externos a solução. Medida que visa garantir o investimento legado;

20. Total compatibilidade com os sistemas operacionais Microsoft Windows 2016
Server, Microsoft Windows 2012 Server R2, Red Hat Enterprise Linux 6, VMWare
Virtualization Software;

21. O equipamento deve ser novo, sem uso, estar em produção, e deverá ser o
modelo mais recente que atenda esta especificação;

22. O suporte e manutenção do equipamento durante todo período de garantia
deverá ser prestado diretamente pelo fabricante do equipamento, devendo o
mesmo realizar o suporte de forma colaborativa, ou seja, interagir diretamente
com o fabricante da solução de software utilizada pela CONTRATANTE. Assim fica
determinado que obrigatoriamente deverá existir um ponto único de contato para
as tratativas de possíveis falhas no hardware ou software. Essa exigência deverá
ser comprovada através de documentação oficial do fabricante do nível de serviço
exigido ou em caso de inexistência da mesma, através de declaração do
fabricante direcionada ao processo comprovando assim o compromisso do nível
de serviço.

23. A solução ofertada deve contemplar o hardware e o(s) software(s) acima
descritos, sua instalação física e lógica, sua ativação, configuração e testes para
garantir o pleno funcionamento de toda solução;

24. Fornecer, junto com a proposta, comprovação de que o fabricante do(s)
equipamento(s) ofertado(s), mesmo que fornecido(s) em regime de OEM, é
participante do SNIA* na qualidade de voting member. * SNIA = Storage
Networking Industry Association
(https://www.snia.org/member_com/member_alpha): entidade sem fins lucrativos
com mais de 400 membros, entre fornecedores e consumidores, cuja finalidade é
orientar a evolução de padrões e tecnologias para armazenamento de dados
(storage);

 

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE:

28. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite,
no regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana,
incluindo feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de
versões, releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais,
ferramentas de gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos.

29. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo
de até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de
hardware.

30. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada.

31. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site
na sede da contratante considerando-o Estado de domicilio da mesma;

32. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

33.  A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento
de suporte técnico via Chat, através da Internet;

34. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que
permita gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário.

35. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento,
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e
firmware que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma
proativa.

36. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180(cento e oitenta)
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de
patchs de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam
necessários de acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de
forma a garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das
matrizes de suporte do fabricante e de acordo com as melhores práticas do
mesmo. Esse procedimento visa, evitar problemas no processo de atendimento
técnico e intervenções não programadas como ainda minimizar possíveis riscos
de falhas, paradas ou inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos.

37. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento,
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta.

38. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
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mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos
produtos ofertados.

39. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante.
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO:

40. O serviço de integração física e lógica no rack indicado pela contratante, deverá
ser realizado pelo fabricante.

41. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas:

1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware,
BIOS e outros dispositivos integrados;

2. Configuração do sistema para ser acessado e administrado pela ferramenta
de gerenciamento;

3. Ativação e parametrização do sistema conforme exigido nativamente
embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de
segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis;

42. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de 8h
(oito horas), para explicação do funcionamento das funções de gerencia e
administração da solução;

43. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução,
validando que os módulos da solução estão monitorados e com o nível de serviço
solicitado;

44. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas
durante o hands-on.

PRAZO DE ENTREGA:

35. O prazo de entrega é de no máximo 40 (quarenta) dias contados a partir do
recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 02 - MÓDULO DE EXPENSÃO DA SOLUÇÃO DE BACKUP EM
DISCO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS GERAIS:

1. Modulo adicional para expansão da Solução de Armazenamento para Backup em
Disco, ITEM 1 desse termo de referência, devendo ser obrigatoriamente do
mesmo fabricante e homologado e certificado pelo mesmo para integração na
solução;

2. Deverá possuir capacidade mínima de armazenamento nativo em disco de 36 TB
(trinta e seis terabytes) úteis para dados, instalados e licenciados, descontadas
todas as perdas com redundâncias (RAID) e ganhos com compactação e/ou
desduplicação;

3. Deverá conter discos com interfaces SATA (Serial ATA) ou NL-SAS (Near Line SAS)
com rotação mínima de 7.2K RPM (sete mil de duzentas rotações por minuto),
configurados obrigatoriamente em RAID 6;

4. Deverá acompanhar todos os cabos, acessórios e licenciamento, necessários
para integração como o modulo central garantindo assim o perfeito
funcionamento da solução.

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE:

5. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite,
no regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana,
incluindo feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de
versões, releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais,
ferramentas de gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos;

6. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo
de até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de
hardware;

7. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
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a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada;

8. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site
na sede da contratante considerando o Estado de domicilio da mesma;

9. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de
suporte técnico via Chat, através da Internet;

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que
permita gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário.

12. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento,
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e
firmware que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma
proativa.

13. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180 (cento e oitenta)
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de
patchs de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam
necessários de acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de
forma a garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das
matrizes de suporte do fabricante e de acordo com as melhores práticas do
mesmo. Esse procedimento visa, evitar problemas no processo de atendimento
técnico e intervenções não programadas como ainda minimizar possíveis riscos
de falhas, paradas ou inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos.

14. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento,
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta.

15. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos
produtos ofertados.

16. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante.
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados.

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO:

17. O serviço de integração física e lógica do modulo de expansão, deverá ser
realizado pelo fabricante no mesmo rack do modulo principal da Solução de
Armazenamento para Backup em Disco.

18. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas:

1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware,
BIOS e outros dispositivos integrados;

2. Configuração do licenciamento para ativação da capacidade adicional,
possibilitando acessar e administrar a capacidade todo volume do sistema
pela ferramenta de gerenciamento;

3. Ativação e parametrização do sistema conforme exigido nativamente
embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de
segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis;

4. Integração da Solução de Armazenamento para Backup em Disco com a
ferramenta de backup Veeam Backup & Replication;

19. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução,
validando que os módulos da solução estão monitorados e com o nível de serviço
solicitado;

20. Entrega da documentação de implantação contendo todas alterações das
informações e parametrizações realizadas na configuração da solução e da
expansão.

PRAZO DE ENTREGA:

21. O prazo de entrega é de no máximo 40 (quarenta) dias contados a partir do
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recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 03 – MÓDULO DE EXPANSÃO DA SOLUÇÃO DE BACKUP EM DISCO TIPO
2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

1. Modulo adicional para expansão da Solução de Armazenamento para Backup em
Disco HPE StoreOnce 5100, devendo ser obrigatoriamente do mesmo fabricante e
homologado e certificado pelo mesmo para integração na solução, existente no
TRE-AL.

2. Deverá possuir capacidade mínima de armazenamento nativo em disco de 36 TB
(trinta e seis terabytes) úteis para dados, instalados e licenciados, descontadas
todas as perdas com redundâncias (RAID) e ganhos com compactação e/ou
desduplicação;

3. Deverá conter discos com interfaces SATA (Serial ATA) ou NL-SAS (Near Line SAS)
com rotação mínima de 7.2K RPM (sete mil de duzentas rotações por minuto),
configurados obrigatoriamente em RAID 6;

4. Deverá acompanhar todos os cabos, acessórios e licenciamento, necessários
para integração como o modulo central garantindo assim o perfeito
funcionamento da solução.

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE:

5. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite,
no regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana,
incluindo feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de
versões, releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais,
ferramentas de gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos.

6. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo
de até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de
hardware.

7. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada.

8. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site
na sede da contratante considerando o Estado de domicilio da mesma;

9. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de
suporte técnico via Chat, através da Internet;

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que
permita gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário.

12. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento,
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e
firmware que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma
proativa.

13. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180(cento e oitenta)
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de
patchs de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam
necessários de acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de
forma a garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das
matrizes de suporte do fabricante e de acordo com as melhores práticas do
mesmo. Esse procedimento visa, evitar problemas no processo de atendimento
técnico e intervenções não programadas como ainda minimizar possíveis riscos
de falhas, paradas ou inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos.

14. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento,
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta.

15. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos
produtos ofertados.

16. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de
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realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante.
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados.

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO:

17. O serviço de integração física e lógica do modulo de expansão, deverá ser
realizado pelo fabricante no mesmo rack do modulo principal da Solução de
Armazenamento para Backup em Disco;

18. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas:

1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware,
BIOS e outros dispositivos integrados;

2. Configuração do licenciamento para ativação da capacidade adicional,
possibilitando acessar e administrar a capacidade todo volume do sistema
pela ferramenta de gerenciamento;

3. Ativação e parametrização do sistema conforme exigido nativamente
embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de
segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis;

4. Integração da Solução de Armazenamento para Backup em Disco com a
ferramenta de backup Veeam Backup & Replication;

19. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução,
validando que os módulos da solução estão monitorados e com o nível de serviço
solicitado;

20. Entrega da documentação de implantação contendo todas alterações das
informações e parametrizações realizadas na configuração da solução e da
expansão.

PRAZO DE ENTREGA:

21. O prazo de entrega é de no máximo 40 (quarenta) dias contados a partir do
recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 04 – SOFTWARES DE REPLICAÇÃO DE DADOS - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

1. Deverá habilitar a replicação remota no HPE StoreOnce 5100 com a solução de
backup em disco (Item 01), inclusive com a funcionalidade de criptografia de
dados, nativa da solução não sendo aceitas a criptografia por solução externa ao
produto;

2. Deverá possuir suporte do fabricante com garantia de evolução para novas
versões, correções e atualizações de segurança e funcionamento pelo período
mínimo de 60 (sessenta) meses;

3. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de software e
serviços que compõem a solução ofertada. A omissão dessas informações
acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve estar em
linha de produção, na data de entrega da proposta;

4. Prazo de Entrega de 30 (trita) dias contados a partir do recebimento da nota de
empenho ou documento de autorização de fornecimento.

 

ITEM 05 – SERVIDOR DE GERENCIAMENTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

1. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta;

2. Gabinete tipo rack padrão 19 polegadas com altura de 1U com trilhos e quaisquer
outros componentes necessários para instalação em rack ofertados como padrão
do produto;

3. O servidor deve possuir fontes redundantes hot-plug ou hot-swap;

4. O servidor deve possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap;

5. Possuir painel frontal de proteção do servidor com chave, para evitar acesso físico
indevido aos discos e interface USB frontal do equipamento.

 

PROCESSADOR:

6. O servidor deve possuir capacidade de processamento mínimo de 40 (quarenta)
threads simultâneos ou superior. Somente serão aceitos processadores baseados
nas arquiteturas mínimas Intel Skylake ou AMD EPYC, gerações anteriores não
serão aceitas;
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7. O servidor deve possuir chipset desenvolvido para arquitetura de servidores,
sendo ele do fabricante do processador.

8. Deve implementar mecanismos de redução de consumo de energia.

 

DESEMPENHO:

9. O servidor ofertado deverá ter obrigatoriamente índice SPECrate2017_int_base,
auditado de no mínimo 92 (noventa e dois) pontos ou superior, considerando a
capacidade mínima solicitada de processamento de 40 (quarenta) threads
simultâneos;

10. O índice SPECrate2017_int_base utilizado como referência será validado junto ao
site www.spec.org;

11. O índice apresentado deverá ser baseado em SPEC auditado para o mesmo
modelo de servidor (marca e modelo);

12. Não serão aceitas estimativas para modelos de servidores não auditados.

 

MEMÓRIA:

13. Deverão ser fornecidos no mínimo 128GB de memória RAM do tipo RDIMM por
servidor;

14. Cada módulo de memória com tamanho mínimo de 32GB;

15. Deverá suportar expansibilidade de, no mínimo, 1500GB com módulos do tipo
LRDIMM ou RDIMM;

16. Deverá possuir no mínimo 24 slots do tipo DIMM;

17. O chipset deve suportar memória RAM do tipo DDR4 com frequência de, no
mínimo, 2400MHz;

18. O servidor ofertado oferece suporte ao recurso de Advanced ECC ou similar;

19. Suportar a função online spare memory ou memory mirroring.

 

BIOS/UEFI:

20. O UEFI deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e
eletricamente reprogramável;

21. Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do servidor sempre
que o servidor for inicializado;

22. A inicialização do servidor deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário,
via CDROM e/ou disco rígido, bem como pela placa de rede através do recurso
WOL (Wake on LAN);

23. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para
inicializar o servidor e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS.

 

SLOTS DE EXPANSÃO:

24. O servidor ofertado deverá possuir pelo menos 02 (dois) slots PCI-Express 3.0;

 

PORTAS DE COMUNICAÇÃO:

25. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal deverão ser
identificados pelos nomes ou símbolos;

26. 01 (uma) porta Serial;

27. 01 (uma) porta de vídeo padrão DB15;

28. 05 portas USB 3.0, sendo pelo menos duas portas na parte traseira dedicadas
para teclado e mouse.

 

INTERFACE DE REDE 1GbE:

29. 04 (quatro) interfaces de rede Gigabit Ethernet, com suporte aos protocolos ,
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az,
IEEE 802.1q e IEEE 802.1as;

30. Tais interfaces de rede podem ser ofertadas integradas a placa mãe;

31. As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming);

32. Deve possuir o recurso Wake on Lan;

33. Deve possuir o recurso PXE;

34. Deve possuir suporte à VLAN;

35. Deve possuir suporte à Link Aggregation;
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36. Deve possuir suporte à Jumbo Frames;

37. Deve possuir suporte à VMware NetQueue e Microsoft VMQ;

38. Suportar tecnologia TOE ou TSO;

39. Suportar operar em 10/100/1000T.

 

INTERFACE DE REDE 10GbE:

40. 02 (duas) interfaces de rede 10-Gigabit Ethernet, com suporte aos protocolos,
IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3p, IEEE 802.3ap,
IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.3ak, IEEE 802.1qaz, IEEE 802.1au, IEEE
802.1q e IEEE 802.1Qbb;

41. Tais interfaces de rede podem ser ofertadas integradas a placa mãe;

42. As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming);

43. Deve possuir o recurso Wake on Lan;

44. Deve possuir o recurso PXE;

45. Deve possuir suporte à VLAN;

46. Deve possuir suporte à Link Aggregation;

47. Deve possuir suporte à Jumbo Frames;

48. Deve possuir suporte à Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV);

49. Deve possuir conectores/transceivers SFP+ 10Gbase-SR com conectores do tipo
LC.;

50. Suportar tecnologia TOE ou TSO;

51. Dever acompanhar 01 (um) cabo de fibra ótica de 5 (cinco) metros para cada
interface.

 

INTERFACE DE REDE FIBRE CHANNEL:

52. 02 (duas) interfaces de rede Fibre Channel Dual Port de 16Gbps, acompanhando
os respectivos cabos de fibra ótica de 5 (cinco) metros para cada interface.

 

CONTROLADORA DE VÍDEO:

53. A controladora ofertada deve ser parte nativa do servidor. Desta forma, não é
necessário que a mesma ocupe um slot do servidor;

54. Resolução gráfica mínima de 1280 x 1024.

 

CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO (RAID):

55. No mínimo 01 (uma) controladora para controle dos discos rígidos;

56. Onboard e/ou offboard de acordo com o padrão de slots solicitado;

57. Deverá possuir canais suficientes para o controle dos discos rígidos;

58. Padrão SAS ou superior;

59. Memória cache implementada na controladora com no mínimo 2GB do tipo Flash;

60. Taxa de transferência de dados de no mínimo 12Gb/s;

61. Deverá possibilitar a implementação dos níveis de RAID 0, 0 + 1 ou 1+0, 1 e 5;

62. As funcionalidades de array devem ser implementáveis e configuráveis por
hardware através de utilitário específico.

 

DISCO RÍGIDO:

63. Mínimo de 08 baias hot-plug ou hot-swap disponíveis para discos SAS/SATA ou
superior;

64. No mínimo 02 discos rígidos por servidor;

65. Capacidade mínima de armazenamento por disco SAS de 300GB Tipo hot-
pluggable de 2.5” (polegadas);

66. Taxa de transferência de dados de 12Gb/s.

 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO:

67. O servidor deve possuir capacidade instalada mínima de 02 duas) fontes de
alimentação operando em modo redundante e sendo hot-plug ou hot-swap, para
substituição automática da fonte de alimentação principal em caso de falha,
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mantendo assim o seu funcionamento;

68. Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 240VAC à 60Hz;

69. Cabos de alimentação com plugue padrão IEC para ambientes de 220V para cada
fonte de alimentação fornecida.

 

SISTEMA DE VENTILAÇÃO:

70. Deverá possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap, necessários para
a refrigeração do sistema interno do servidor na sua configuração máxima
suportada.

 

SISTEMA OPERACIONAL:

71. Deverá ser fornecido de fábrica devidamente instalado e licenciado com sistema
operacional Microsoft Windows 2016 Server ou superior na versão mínima
Standard.

 

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE:

72. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite,
no regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana,
incluindo feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de
versões, releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais,
ferramentas de gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos;

73. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo
de até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de
hardware;

74. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada;

75. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site
na sede da contratante considerando-o Estado de domicilio da mesma;

76. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

77. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de
suporte técnico via Chat, através da Internet;

78. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que
permita gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário;

79. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento,
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e
firmware que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma
proativa;

80. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180 (cento e oitenta)
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de
patchs de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam
necessários de acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de
forma a garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das
matrizes de suporte do fabricante e de acordo com as melhores práticas do
mesmo. Esse procedimento visa, evitar problemas no processo de atendimento
técnico e intervenções não programadas como ainda minimizar possíveis riscos
de falhas, paradas ou inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos.

81. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento,
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta.

82. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos
produtos ofertados.

83. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante.
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Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados.

 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO:

84. O serviço de integração deverá ser realizado pelo fabricante os serviços de
integração física e lógica no rack indicado pela contratante.

85. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas:

86. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware,
BIOS e outros dispositivos integrados;

87. Configuração do servidor para ser acessado e administrado pela ferramenta de
gerenciamento;

88. Ativação a parametrização básica de sistema operacional conforme exigido
nativamente embarcado e previamente instalado com atualização de todos os
paths de segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis;

89. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de 8h
24(oito horas), para explicação do funcionamento das funções básicas de
gerencia e administração da solução;

90. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução
ofertada;

91. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas
durante o hands-on.

 

LOTE 03 (SOFTWARE DE BACKUP)

ITEM 01 - LICENÇA DO VEEAM BACKUP & REPLICATION - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

1. Licença perétua do Veeam Backup e Replicação Enterprise Plus para Ambiente
WMWare, contemplando 01 (um) processador físico;

2. Deverá possuir garantia e suporte do fabricante mínima de 36 (trinta e
seis) meses, contemplando as atualizações do software (correções, “patches”,
“updates” ou novas “releases”), quando disponíveis, mão de obra para suporte e
atendimento remoto;

3. Regime de atendimento e suporte na modalidade 8 x 5, 8 (oito) horas por dia e
5(cinco) dias por semana, sem qualquer custo adicional com tempo de resposta
máximo em até 4h (quatro) horas a partir da abertura do chamado técnico;

4.  Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de software e
serviços que compõem a solução ofertada. A omissão dessas informações
acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve estar em
linha de produção, na data de entrega da proposta.

 

ITEM 02 - AGENTES DO VEEAM BACKUP & REPLICATION PARA
WINDOWS/LINUX - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Licenças de uso do Agente Veeam Backup para ambiente Microsoft Windows e
Linux, contemplando 10 (dez) servidores físicos.

2. Os agentes devem ter integração com a solução Veeam Backup & Replication em
uso pelo TRE-AL;

3. A subscrição deverá garantir direito de uso e suporte do fabricante para no
mínimo 36 (trinta e seis) meses, contemplando as atualizações do software
(correções, “patches”, “updates” ou novas “releases”), quando disponíveis, mão
de obra para suporte e atendimento remoto.

4. Regime de atendimento e suporte na modalidade 8 x 5, 8 (oito) horas por dia e
5(cinco) dias por semana, sem qualquer custo adicional com tempo de resposta
máximo em até 4h (quatro) horas a partir da abertura do chamado técnico.

5. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de software e
serviços que compõem a solução ofertada. A omissão dessas informações
acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve estar em
linha de produção, na data de entrega da proposta.

 

ITEM 03 – SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, TUNNING E INTEGRAÇÃO COM CLOUD
BACKUP, REPLICA E DISASTER RECOVERY - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

1. Serviços especializados de suporte remoto e presencial ajustes na solução de
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backup para ambiente virtualizado, a serem executados na modalidade de ticket
máximo por tarefa individual ou grupo.

2.  A proponente deverá comprovar que possui em seu quadro funcional no mínimo
dois profissionais técnicos capacitados e certificados na solução ofertada de
forma a prover os serviços e tarefas listadas nesse termo de referência para
implantação, suporte operacional, manutenção e otimização.

3. Deverá apresentar mínimo um atestado de capacidade emitido por instituição
pública ou privada de fornecimento, instalação, configuração, treinamento e
suporte da solução ofertada para as funcionalidades requeridas de Backup e
Replicação de Sites.

4. A capacitação desses profissionais, deverá ser de nível técnico na solução
ofertada, não sendo aceitas capacitações de venda de produtos.

5. As tarefas deverão ser classificadas por modalidades e níveis de complexidade:
baixa (NIVEL 1), média (NIVEL 2) e alta (NIVEL 3).

6. Os serviços considerados de complexidade baixa (NIVEL 1), correspondem as
seguintes tarefas a serem executas para cada plataforma.

7. TAREFAS DE NÍVEL 1:

1. Análise de 1 (uma) instancia de servidor de backup para diagnóstico de
problemas de performance, network ou comunicação com os outros
componentes conforme métricas e melhores práticas definidas pelo
fabricante da solução (8 tickets)

2. Análise de um servidor proxy para diagnóstico de problemas de
performance, network ou comunicação com os outros componentes
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução
(8 tickets)

3. Análise de 1 (uma) instancia de servidor repositório para diagnóstico de
problemas de performance, network ou comunicação com os outros
componentes conforme métricas e melhores práticas definidas pelo
fabricante da solução (8 tickets)

4. Análise de 1 (um) JOB de backup ou replicação para diagnostico de
configuração identificando possíveis problemas ou otimizações necessárias
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução
(3 tickets)

5. Análise de 1 (uma) instancia de tape server diagnóstico de problemas de
performance, network, comunicação SAN ou com os outros componentes
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução
(8 tickets)

6. Análise de infraestrutura de backup e levantamento de maquinas que serão
protegidas para definição de requisitos necessários para backup na nuvem
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução
(20 tickets)

7. Análise de infraestrutura de testes e automação da solução de backup e
replicação para diagnóstico de problemas de configuração e performance
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução
(12 tickets)

8. TAREFAS DE NÍVEL 2:

1. Criação de 1 (uma) VM que será utilizada para instalação da infraestrutura
necessária no deploy de novas instancias para correções de performance
e/ou escalabilidade, estando esse em conformidade com as recomendações
e boas práticas do fabricante para os serviços de Backup, Replicação e
Acelerador de WAN. Esse procedimento contemplará o quantitativo de ticket
para cada máquina virtual. (1 ticket)

2. Instalação e atualização dos sistemas operacionais suportados e
homologados nas maquinas virtuais, somente nas versões de 64bit
conforme descrito na solução: Microsoft Windows Server 2016, Microsoft
Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft
Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2008 SP2,
Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8.x, Microsoft Windows 7 SP1.
Esse procedimento contemplará o quantitativo de ticket para cada máquina
virtual. (10 tickets)

3. Instalação, configuração e parametrização de 1(uma) instancia de proxy,
repositório, tape server ou acelerador WAN para correção de problemas de
performance e/ou escalabilidade estando em conformidade com as políticas,
melhores práticas e recomendações do fabricante. (30 tickets)

4. Realizar procedimentos de atualização da solução de backup para correção
de bug ou novas versões quando necessário. (10 tickets)

5. Adicionar 1(um) vCenter, Servidores Linux ou Windows ao console de
gerenciamento e demais servidores envolvidos na solução de backup e
replicação. (2 tickets)

6. Configuração ou reconfiguração de 1(um) novo repositório. (1 ticket)

7. Configuração ou reconfiguração de 1(um) novo Scale-Out. (1 ticket)

8. Reconfiguração de 1(um) JOB de backup conforme planejamento. (4 tickets)

9. Reconfiguração de 1(um) JOB de réplica conforme planejamento. (6 tickets)
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10. Reconfiguração de 1(um) JOB para ambiente de verificação e testes da
consistência do backup independente do ambiente de produção conforme
planejamento. (8 tickets)

11. Reconfiguração de 1(um) JOB para ambiente de verificação e testes da
consistência da replicação independente do ambiente de produção conforme
planejamento. (2 tickets)

12. Configuração de 1(uma) instancia de cloud provider e/ou repositório externo
para backup na nuvem conforme políticas e melhores práticas do fabricante

13. Configuração de 1 (um) JOB de cópia de backup para a nuvem conforme
políticas e melhores práticas do fabricante (4 tickets)

14. Configuração de 1 (um) JOB de replicação para nuvem conforme políticas e
melhores práticas do fabricante (6 tickets)

9. TAREFAS DE NÍVEL 3:

1. Realizar análise de 1(um) JOB inicial de backup ou de replicação para nuvem
coletando os dados gerados pelos mesmos garantindo a cópia inicial do
ambiente protegido ou a sincronização inicial do ambiente replicado. (10
tickets)

2. Realizar o planejamento de DR em nuvem definindo tarefas e procedimentos
que deverão ser realizados conforme políticas e melhores práticas do
fabricante, este procedimento será bilhetado por JOB (16 tickets)

3. Teste de backup, replicação e restauração em 01 (uma) máquina virtual. (6
tickets)

4. Planejamento e DR total ou parcial do ambiente de produção em ambiente
protegido (VIRTUAL LAB) de forma a testar o DR definido, conforme políticas
e melhores práticas do fabricante, este procedimento é bilhetado por VM (6
tickets)

5. Planejamento e DR total ou parcial do ambiente de produção para o DR, local
ou na nuvem conforme políticas e melhores práticas do fabricante, este
procedimento é bilhetado por VM (10 tickets)

6. Readequação da equipe do licitante na solução e apresentação das
modificações realizadas na infraestrutura, na modalidade Hands-On com
apresentação do ambiente e documentação do mesmo. (30 tickets)

7. Todos os serviços previstos poderão ser solicitados pela CONTRATANTE para
execução em períodos de horário diurno ou noturno.

10. A cada solicitação de intervenção ou projeto requisitado pela CONTRATANTE,
deverá ser apresentado pela CONTRATADA o planejamento para a execução dos
serviços com detalhamento das tarefas a serem realizadas e os resultados a
serem alcançados de acordo com o que for requisitado. A CONTRATANTE avaliará
o planejamento e determinará se o detalhamento e o resultado indicado estão de
acordo com o solicitado. Após aprovado o planejamento de uma intervenção ou
projeto, sua execução será realizada de acordo com as tarefas propostas no
escopo. Caso seja apresentada ou solicitada qualquer nova variável ou alteração
formal no objeto ou resultado inicialmente solicitado, a CONTRATADA deverá
apresentar adequação do escopo previsto no planejamento previamente aprovado
por plataforma e nível de execução para nova aprovação.

11. A cada trimestre a CONTRATANTE poderá realizar contratações por plataforma,
para cada nível de complexidade previsto nesse documento, e estes serviços
terão uma garantia de 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do termo
de aceite pelos serviços prestados pela CONTRATADA.

12. Estão vedadas contratações simultâneas para um mesmo tipo de intervenção ou
projeto que porventura caracterize qualquer tipo de aditamento ou intervenção
complementar de uma tarefa anteriormente contratada e executada, durante o
período em que a garantia, de 90 (noventa) dias, estiver vigorando.

13. Os serviços previstos nesse documento e em sua totalidade compõem o catálogo
de serviços que foi preliminarmente criado de acordo com as demandas
conhecidas. Contudo não restringe a criação de novos itens de acordo com
necessidades futuras que possam advir de surgimento de alguma nova
característica ou funcionalidade não prevista nas versões atuais dos softwares ou
plataformas existentes no momento de criação desse catalogo. Caso ocorra esse
fato, fica determinado que a CONTRATANTE, de acordo com a necessidade e
durante a na vigência do contrato poderá elencar novos serviços, tarifando os
respectivos sobre a mesma modalidade de Tickets por nível de complexidade de
execução e submeter os respectivos à apreciação e aceite da CONTRATADA,

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

Termo de Referência - TIC 49 (0601714)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 202



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 ou Relatório de Análise Técnica com assertiva
quanto ao 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

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
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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)
 
 
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

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:

 

Lote Item Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)
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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, 30 de setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 30/09/2019, 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
0601714 e o código CRC DF1E6542.

0004514-28.2019.6.02.8000 0601714v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2019.
 
À COFIN,
 
Senhor Coordenador,
 
 
1. O presente Proc. foi encaminhado à SGO para

reserva de crédito do valor mínimo de R$ R$ 1.615.442,00
(instrução SEIC doc. 0600303) de aquisição/contratação de
solução de Backup, de acordo com termo de referência doc.
0601714 .

2. Dado o alto valor para aquisição mínima,
sugerimos a análise das reservas de crédito ativas no
documento anexo (doc. 0602337) para fins de priorização e/ou
decisão sobre a possibilidade de direcionamento de recursos.
Observe-se que há valores expressivos reservados para
reforma da antiga sede nos pré-empenhos 236 (investimento)
e 237/2019 (custeio).

3. Ainda, cabe avaliar também, junto à unidade
demandante se os itens a serem comprados que serão
classificados como "investimentos" e/ou "custeio", com o
objetivo de verificarmos o tipo de recurso necessário, ou até
solicitarmos crédito adicional se houver uma nova fase
extraordinária a ser confirmada pelo TSE.

 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES, Chefe
de Seção Substituto, em 01/10/2019, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0601716 e o código CRC 81B601E1.

0004514-28.2019.6.02.8000 0601716v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2019.
Trata-se de procedimento visando à aquisição de

equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a
solução de backup em uso neste Tribunal, no intuito
de substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos
utilizados.

Em resposta ao Despacho SLC (0601245), informo
que em face da proximidade do encerramento do exercício e a
natureza da demanda, incluída no planemento de contratações
de TIC do Órgão para o corrente ano, solicito que seja dada
sequência ao feito sem a divulgação da IRP, tendo em vista o
disposto no § 1º do art. 4º do Decreto 7.892, de 23 de janeiro
de 2013.

Ao lado disso, encaminho o feito à STI para que
promova a aprovação do Termo de Referência (0601714) nos
termos do art. 111, VI da Resolução TRE/AL n° 15.904/2018,
Regulamento da Secretaria do TRE/AL.

Em paralelo, encaminho os autos à COMAP a fim
de que seja dada continuidade à instrução dos autos,
requerendo especial empenho de todas as unidades,
visto que a contratação a que se destina este procedimento
além de corresponder a um valor expressivo (em torno de R$
1.615.442,00 - um milhão, seiscentos e quinze mil e
quatrocentos e quarenta e dois reais, segundo estimativa da
SEIC 0600302), precisa ser realizada até 08 de novembro de
2019, sob pena de restar inviabilizada, vez que, após a
contratação, a empresa terá 40 dias para entrega do objeto,
prazo que alcança o dia 20 de dezembro do ano corrente
(início do recesso forense).

Considerando todo o exposto, encaminho os autos
às unidades acima referidas para instrução e ao Gabinete da
Diretoria Geral, à Assessoria Jurídica da Diretoria Geral e à
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Diretoria Geral, à Assessoria Jurídica da Diretoria Geral e à
Assessoria de Contas de Apoio à Gestão para conhecimento e
acompanhamento.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/10/2019, às 18:12, 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
0601934 e o código CRC 5392EC3E.

0004514-28.2019.6.02.8000 0601934v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

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

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 01/10/2019, às 16:46, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0602252 e o código CRC 50D95D35.

0004514-28.2019.6.02.8000 0602252v1
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= PEs "mãe"

Nº da 
reserva de 

crédito

Emissão - 
Dia

PE - Dia 
Limite

Doc - Observação PE - PTRES
PE - Natureza 

Despesa

Conta Contábil - 
PE - Plano 

Interno

PRE-
EMPENHOS A 
EMPENHAR - 

Saldo Atual UA Responsável

6 22/1/2019 31/12/2019

UA: SEGEC. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. CARTÓRIO DA 51ª 
ZE - SÃO JOSÉ DA TAPERA. PERÍODO: 20/11 A 31/12. 

VALOR MENSAL C/ 4%: R$ 936,00. CONTRATO Nº 
11/2011. SEI 1532-46.2016. 

084621 339036 AIEF LOCIMO

1.279,20 SEGEC

14 23/1/2019 31/12/2019

UA: SMR. RESERVA DE CRÉDITO PARA ATENDER AO 
SEI 657-76.2016. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GRUPOS 

GERADORES. CONTRATO N. 26/2015. 1º TERMO 
ADITIVO. PERÍODO: 29/12 A 31/12.[VALOR MENSAL: R$ 

1.781,86 - C/ 4%].

084621 339040 AIEF MANPRE

118,79 SMR

18 23/1/2019 31/12/2018

UA: SEGEC. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. CARTÓRIO DA 06ª 
ZE - ATALAIA. PERÍODO          

  16 DIAS DEZ/19,VALOR MENSAL C/ 4%: R$ 2.220,96. SEI 
1512-55.2016.

084621 339036 AIEF LOCIMO

1.231,88 SEGEC

23 24/1/2019 31/12/2019

UA: STI. RESERVA DE CRÉDITO PARA ATENDER AO SEI 
10127-63.2018. FORNECIMENTO DE ENLACE DEDICADO 

DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE. PERÍODO: 
21/OUT A 31/DEZ. VALOR MENSAL: R$ 1.329,30 (C/ 4%).

084621 339040 AOSI TELEPR

3.101,69 STI

45 31/1/2019 31/12/2019

UA: SAPEV. RESERVA DE CRÉDITO PARA ATENDER AO 
SEI 7573-58.2018. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ 

EXPRESSO. VALOR MENSAL: R$ 1.029,60. [C/ 4%]. 
PERÍODO: 07/11 A 31/12.

084621 339039 AOSA LOCMAQ

1.853,28 SAPEV

46 31/1/2019 31/12/2019
UA: SEGEC. RESERVA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS 

DE VIGILÂNCIA ARMADA. CONTRATO 18/2015. 
PROJEÇÃO PARA O PERÍODO DE 11/11/19 A 31/12/19

084621 339047 AIEF VIGOST 

201.860,00 SEGEC

48 1/2/2019 31/12/2019

UA: SEGEC. RESERVA DE CRéDITO PARA 
PRORROGAçãO E REAJUSTE DO CONTRATO DE 

VIGILANCIA COM A EMPRESA SEGURPRO. CONTRATO 
22/2015. CONVENçãO COLETIVA A PARTIR DE JAN/19. 

PROC 0002176-86.2016.6.02.8000 

084621 339037 AIEF VIGOST

115.698,42 SEGEC

51 4/2/2019 31/12/2019

UA: SMR. 16CT0034. DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MONITORAMENTO 

DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO. RESERVA DE CRÉDITO 
PARA O PERÍODO DE 26/10/2019 A   

  31/12/2019. ACRÉSCIMO DE 4%. SEI n. 0000697-58.2016

084621 339039 AOSA APOIO 

3.099,00 SMR

66 13/2/2019 31/12/2019
UA: SAPEV. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDER A 

DESPESA COM SERVIçOES POSTAIS. PERíODO DE 10-10 
A 31-12-2019. SEI. 2545-46.2017 

084621 339039 AOSA COMUNI

35.671,77 SAPEV

106 7/3/2019 31/12/2019
UA: SMR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. FALTA 

SEI .
084621 339030 AOSA MCONST 

5.220,76 SMR

156 1/4/2019 31/12/2019

UA: STI. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDER A 
DESCENTRALIZAçãO PARA TSE OU NOVO CONTRATO 
DA CTIS. VALOR DA LOA 2019 FOI DE 500 MIL, SENDO 

DISPONIBILIZADO ATé A PRESENTE DATA PARA O TSE 
NO VALOR DE R$ 136.024,00(SALDO R$ 363.976,00)

(execução mensal por NC) 

084621 339037 AOSI APOIO

198.561,10 STI

205 10/5/2019 31/12/2019

UA: SEPAT. RESERVA DE CRéDITO PARA 
ATENDIMENTO DO REGISTRO DE PREçOS DESTINADO à 
AQUISIçãO DE BEBEDOURO DE áGUA TIPO GARRAFãO, 
EM CONFORMIDADE COM O CONSIGNADO NO PROC. 

0002996-03.2019.6.02.8000.

084621 449052 AREA PERMAN

2.686,35 SEPAT

227 30/5/2019 31/12/2019

UA: STI. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO 
DA PRETENSãO PERTINENTE à AQUISIçãO DE 

MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE 
INFORMáTICA), NOS TERMOS DO DESPACHO DE 

EVENTO SEI 0548283, DO PROC. 0000829-
13.2019.6.02.8000.

  (aguardando a realização de novo certame)

084621 449052 AREA INFORM

49.735,72 STI

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SEÇÃO DE GESTÂO ORÇAMENTÁRIA

PE Total - quantidade

RESERVAS DE CRÉDITOS ATIVAS 2019 (até PE 538/2019, de 01/OUT/19)
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Nº da 
reserva de 
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PE - Natureza 

Despesa

Conta Contábil - 
PE - Plano 

Interno

PRE-
EMPENHOS A 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SEÇÃO DE GESTÂO ORÇAMENTÁRIA

PE Total - quantidade

RESERVAS DE CRÉDITOS ATIVAS 2019 (até PE 538/2019, de 01/OUT/19)

 

 

233 3/6/2019 31/12/2019

UA: STI. RESERVA CRÉDITO ADIC 1 FASE. 
MICROCOMPUTADORES R$ 350.028; HARDWARE 

ARMAZENAMENTO CERT DIGITAIS 80.000. SOFT BI 
R$50.000; E LICENÇAS OFFICE 62.520. Crédito adicional 

solicitado em 28/Fev/19 (saldo)

084621 449052 AREA INFORM 

130.000,00 STI

235 3/6/2019 31/12/2019

UA: SEGEC. RESERVA PARA ATENDIMENTO DE 
CONTRATAçOES DE LIMPEZA E CONSERVAçãO EM 

TRâMITE OU A TRAMITAR(TAXA DE LIMPEZA E 
CONSERVAçãO, COLETA SELETIVA ETC).

084621 339039 AIEF LIMPEZ

31.100,38 SEGEC

236 3/6/2019 31/12/2019

UA: SMR. RESERVA DE CREDITO PARA REFORMA DA 
ANTIGA SEDE. CLIMATIZAÇÃO E ELEVADOR. 
1.000.000,00 E 60.000,00 RESPECTIVAMENTE. 

INVESTIMENTOS - PERMANENTE. PROC 0001591-
29.2019.6.02.8000 - OBS.: 1 FASE CRED ADICIONAL

162639 449052 EAL REFSEDE

689.000,00 SMR

237 3/6/2019 31/12/2019

UA: SMR. RESERVA DE CRéDITO. REFORMA ANTIGA 
SEDE. PRIMEIRA FASE DE CRéDITO ADICIONAL. 

PROJETOS E REFORMAS.                                                  
  PROC   PROC 0001591-29.2019.6.02.8000

162639 339039 EAL REFSEDE

685.971,35 SMR

242 5/6/2019 31/12/2019
DIÁRIAS JCGA - SAD. SERVIDORES, JUÍZES E 

MEMBROS - RESERVA CONTINGENCIAL PARA  
ATENDER EVENTUAL DEFICIT NO EXERCíCIO.

084621 339014 AOSA DIARIA

41.360,00 SAD

245 5/6/2019 31/12/2019

UA: SEBEN. RESERVA DE CRéDITO REFERENTE AO 
SALDO EXISTENTE NA DESPESA AGREGADA 

ASSINATURAS DE PERIODICOS. PARA ANáLISE SOBRE 
A NECESSIDADE DE SUA UTILIZAçãO RESPEITANDO O 
PRAZO ESTABELECIDO PELA SGO, EVITANDO PERDA 

ORçAMENTáRIA.

084621 339039 AOSA ASSINA

16.636,92 SBEA

248 5/6/2019 31/12/2019

UA: CODES. RESERVA DE CRéDITO REFERENTE AO 
SALDO EXISTENTE NA DESPESA AGREGADA OFICIAIS 

DE JUSTIçA. PARA ANáLISE DA UA SOBRE A 
NECESSIDADE DE UTILIZAçãO, RESPEITANDO O PRAZO 

ESTABELECIDO PELA SGO, EVITANDO PERDA 
ORçAMENTáRIA.

084621 339039 AOSA JUDICI

94.639,96 CODES

251 5/6/2019 31/12/2019

UA: SAPEV.RESERVA DE CRéDITO REFERENTE AO 
SALDO EXISTENTE NA DESPESA AGREGADA LOCAçãO 
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. PARA ANáLISE DA 

NECESSIDADE DE UTILIZAçãO,
  RESPEITANDO O PRAZO ESTABELECIDO PELA SGO, 

EVITANDO PERDA ORçAMENTáRIA.

084621 339039 AOSA LOCMAQ

6.724,63 SAPEV

252 5/6/2019 31/12/2019

UA: SMR. RESERVA DE CRéDITO REFERENTE AO 
SALDO EXISTENTE NA DESPESA AGREGADA 

MANUTENçãO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.PARA 
ANALISE DA NECESSIDADE DE UTILIZAR,

  RESPEITANDO O PRAZO ESTABELECIDO PELA SGO, 
EVITANDO PERDA ORçAMENTáRIA.     

084621 339039 AOSA MANMAQ

67.895,30 SMR

254 5/6/2019 31/12/2019

UA: SMR.RESERVA DE CRéDITO REFERENTE AO 
SALDO EXISTENTE NA DESPESA AGREGADA   

  MATERIAL DE CONSTRUçãO. PARA ANALISE DA 
NECESSIDADE DE UTILIZAçãO,            

  RESPEITANDO O PRAZO ESTABELECIDO PELA SGO, 
EVITANDO PERDA ORçAMENTáRIA.

084621 339030 AOSA MCONST

3.291,57 SMR

256 5/6/2019 31/12/2019

UA: STI. RESERVA DE CRéDITO REFERENTE AO SALDO 
EXISTENTE NA DESPESA AGREGADA  

  MANUT E CONSERVAçãO DE EQUIPAMENTOS. PARA 
ANALISAR A NECESSIDADE DE SUA UTILIZAçãO, 

RESPEITANDO O PRAZO ESTABELECIDO PELA SGO, 
EVITANDO PERDA ORçAMENTáRIA 

084621 339040 AOSI MANDAD 

38.756,89 STI

261 6/6/2019 31/12/2019

UA: SEALMOX.MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS 
DE HIGIENIZAÇÃO.ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM 

GEL E LUVA DESCARTÁVEL. PA 0004542-
93.2019.6.02.8000

084621 339030 AOSA MATLIM

6.009,00 SEALMOX
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262 6/6/2019 31/12/2019

UA: STI. RESERVA DE CRéDITO REFERENTE AO SALDO 
EXISTENTE NA DESPESA AGREGADA  

  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 
ANALISAR A NECESSIDADE DE SUA UTILIZAçãO, 

RESPEITANDO O PRAZO ESTABELECIDO PELA SGO, 
EVITANDO PERDA ORçAMENTáRIA.

084621 449052 AREA INFORM

24.552,31 STI

263 7/6/2019 31/12/2019

UA: SEPAT. RESERVA DE CRÉD. REFERENTE AO SALDO 
EXISTENTE NA DESPESA AGREGADA DE MOBILIARIO. 
PARA ANALISAR A NECESSIDADE DE SUA UTILIZAçãO,  

RESPEITANDO O PRAZO ESTABELECIDO PELA SGO, 
EVITANDO PERDA ORçAMENTáRIA 

084621 449052  AREA MOVEIS

23.287,69 SEPAT

266 7/6/2019 31/12/2019

UA: SAPEV. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDER A 
CONTRATAçãO DA LIMPEZA DA FACHADA DO EDFICIO-

SEDE, CONFORME VALOR ESTIMADO PELA 
SEIC(0551743). SEI 6324-09.2017.

084621 339039 AIEF MANPRE

24.439,10 SAPEV

272 10/6/2019 31/12/2019
UA: SEALMOX. AQUISIÇÃO DE TONER E CILINDRO DE 

IMPRESSÃO. PA: 0004109-89.2019.6.02.8000  
084621 339030 AOSI MATDAD

14.873,00 SEALMOX

277 11/6/2019 31/12/2019

UA: SEALMOX. RESERVA DE CRéDITO PARA 
ATENDIMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 

AGUA MINERAL DURANTE O EXERCíCIO DE 2019(900 
GARRAFõES). PROCESSO SEI 0003873-40.2019.6.02.8000 . 

ANULADO PARCIALMENTE O 2019PE000243.

084621 339030 AOSA ALIMEN

4.869,00 SEALMOX

278 11/6/2019 31/12/2019

UA: SMR.COBERTURA DE CABOS DA REDE ELéTRICA 
DE MéDIA TENSãO. SERVIÇOS DE REFORMA NA 

FACHADA DE IMÓVEL QUE SEDIARÁ O CARTÓRIO DA 
46ª ZONA ELEITORAL. CACIMBINHAS. PA 0005014-

31.2018.6.02.8000

084621 339039 EAL REFCACB

2.388,12 SMR

286 14/6/2019 31/12/2019
UA: STI. AQUISIÇÃO DE 84 MICROCOMPUTADORES 

COM DOIS MONITORES CADA. PA 0002349-
08.2019.6.02.8000 (aguardando realização do certame)

084621 449052 AREA INFORM

350.028,00 STI

306 28/6/2019 31/12/2019

UA: SEALMOX. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDER 
à PRETENSãO DE AQUISIçãO DE MATE-

  RIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), NOS TERMOS DO 
DESPACHO GSAD, EVENTO 0557267, DO PROC. 0004364-

47.2019.6.02.8000. REPETIçãO DE CERTAME.

084621 339030 AOSA CONSUM

2.680,60 SEALMOX

317 3/7/2019 31/12/2019

UA: SEGEC. RESERVA DE CRéDITO PARA 
ATENDIMENTO DE DESPESA COM REAJUSTE 

CONTRATUAL COM SERVIçOS DE TELEFONIA FIXA, 
CONSOANTE DESPACHO SAD 0560469, DO PROC. 

0004570-61.2019.6.02.8000

084621 339039 AOSA TELEFO

1.875,29 SEGEC

337 16/7/2019 31/12/2019
UA: EJE. EMISSãO DE PE DE R$ 30 MIL PARA A EJE, 

CONFORME ENTENDIMENTO ENTRE A SAD E EJE. SEI 
N. 0005944-61.2019.6.02.8502 (EVENTO 056639).

084621 339039 AOSA ACOEDU

30.000,00 EJE

345 18/7/2019 31/12/2019

 UA: SEALMOX. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDER 
TODAS AS ATAS DE REGISTROS DE PREçOS VIGENTES, 

CONFORME EVENTO 0568841 DO SEI N. 0004929-
11.2019.6.02.8000.

084621 339030 AOSA ALIMEN

1.535,32 SEALMOX

351 18/7/2019 31/12/2019

UA: SAPEV. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDER 
DESPESAS COM A AQUISIçãO DE PNEUS, E ACORDO 
COM A INSTRUçãO CONSIGNADA NO PROC. 0005276-

44.2019.6.02.8000.

084621 339030 AOSA CONSUM

13.178,00 SAPEV

357 18/7/2019 31/12/2019

RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO DE 
DESPESA COM A CONTRATAçãO DE SERVIçOS, 

OBJETIVANDO A ADEQUAçãO DE AMBIENTE, PARA 
INSTALAçãO DE LANCHONETE, NOS TERMOS DO 

CONSIGNADO NO PROC. 0000809-22.2019.6.02.8000, 
DESPACHO COMAP 0568794.

084621 339039 AIEF MANPRE

19.446,43 SAPEV
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358 18/7/2019 31/12/2019

RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO DE 
DESPESAS COM A AQUISIçãO DE BANQUETAS, 

 PARA ADEQUAçãO DE AMBIENTE, NOS TERMOS 
CONSIGNADOS NO DESPACHO COMAP 0568794, DO 

PROC. 0000809-22.2019.6.02.8000. 

084621 449052 AREA MOVEIS 

2.222,52 SAPEV

359 18/7/2019 31/12/2019

RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO DE 
DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL PER-

 MANENTE PARA AMBIENTAçãO DE AMBIENTE, NOS 
TERMOS DO DESPACHO COMAP 0568794, DO PROC. 

0000809-22.2019.6.02.8000.

084621 449052 AREA PERMAN 

3.394,44 SEPAT

369 22/7/2019 4/10/2019
UA: SEALMOX.RESERVA DE CRéDITO. PROCESSO 2730-

50.2018, ATA 15/2018. 
084621 339030 AOSA ALIMEN

1.620,60 SEALMOX

383 24/7/2019 22/10/2019

UA: SMR. RESERVA DE CRéDITO DESTINADA à 
AQUISIçãO DE MATERIAL PERMANENTE (APA-

  RELHOS CONDICIONADORES DE AR),NOS TERMOS 
CONSIGNADOS NO DESPACHO GSAD 0570521, DO 

PROC. 0005376-96.2019.6.02.8000.

084621 449052 AREA PERMAN

124.808,06 SMR

386 25/7/2019 31/12/2019
UA: EJE. RESERVA DE CRÉDITO- SERVIçOS GRAFICOS -  

RELATóRIO DE GESTãO DO TRE-AL  2017/2019. SEI n. 
003309-61.2019.6.02.8000 

084621 339039 AOSA GRAVFO

6.582,50 EJE

389 29/7/2019 31/12/2019

UA: SEALMOX. RESERVA DE CRéDITO PARA 
ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIçãO 

PRETENDIDA NESTE EXERCíCIO, DECORRENTE DE 
REGISTRO DE PREçOS A SER FIRMADO, COFORME 

INSTRUçãO PERTINENTE AOS PROC. 0004980-
22.2019.6.02.8000. 

084621 339030  AOSA CONSUM 

1.929,43 SEALMOX

391 29/7/2019 31/12/2019

UA: SEPAT. RESERVA DE CRéDITO PARA 
ATENDIMENTO DE DESPESAS COM A FUTURA 

AQUISIÇãO DE MOBILIáRIO NO PRESENTE EXERCíCIO, 
EM FACE DA INTENçãO DE FORMALIZAR REGISTRO DE 

PREçOS, NOS TERMOS DO INSTRUíDO NO PROC. 
0003031-60.2019.6.02.8000. 

084621 449052 AREA MOVEIS

20.791,95 SEPAT

401 31/7/2019 31/12/2019

UA: SMR. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO 
DE DESPESA COM ADITAMENTO DO CONTRATO N.º 
21/2017, EM CONSONâNCIA COM O DESPACHO GSAD 

0573440, CONTIDO NOS AUTOS DO PROC. 0006216-
09.2019.6.02.8000.

162639 339039 EAL REFSEDE

59.258,98 SMR

406 2/8/2019 31/12/2019
UA: SEPAT. RESERVA PARA ATENDER PA SEI 0004654-

62.2019 - AQUISIçãO MOBILIARIO.
   ARP. 

084621 449052 AREA MOVEIS

41.736,80 SEPAT

408 2/8/2019 31/12/2019
UA: SMR RESERVA DE CRéDITO PARA FAZER FACE A 

AQUISIçãO DE GAS PARA CONDICIONA-
  DORES DE AA POR RP. PROCESSO SEI 6207-47.2019.

084621 339030 AOSA MANMAQ

5.643,47 SMR

411 2/8/2019 31/12/2019

UA: SEALMOX. RESERVA DE CRéDITO PARA 
ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIçãO FUTURA 
DE COPOS BIODEGRADáVEIS, CONFORME INSTRUçãO 

CONSIGNADA NO PROCEDIMENTO ELETRôNICO N.º 
0007006-61.2017.6.02.8000.

084621 339030 AOSA CONSUM 

10.685,00 SEALMOX

429 21/8/2019 31/12/2019
UA:SEPAT. AQUISIÇÃO DE 30 APARELHOS 

TELEFÔNICOS SEM FIO. PA SEI 0005440-
09.2019.6.02.8000                     

084621 449052 AREA PERMAN 

3.100,20 SEPAT

431 16/8/2019 31/12/2019

UA:STI. PRÉ-EMPENHO ORIGEM. 3ª FASE DE CRÉDITO 
ADICIONAL. INVESTIMENTO.       

  DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 
INFORMÁTICA.

084621 449052 AREA INFORM

650.000,00 STI

443 22/8/2019 31/12/2019

UA: STI. RESERVA DE CRÉDITO. CONTRATAçãO DE 
EXTENSãO DE GARANTIA E SUPORTE    

  PARA STORAGE HPE 3PAR. VIGÊNCIA: 12 MESES. SEI 
727-88.2019.

084621 339040 AOSI MANSOF

165.540,84 STI

452 22/8/2019 31/12/2019

UA: STI. RESERVA DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DA 
EXTENSÃO DE GARANTIA/SUPORTE DO   

  WMWARE SITE RECOVERY (SRM) POR 36 MESES. SEI 
11804-31.2018 

084621 339040 AOSI MANSOF

140.293,80 STI
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455 23/8/2019 31/12/2019

UA:SEALMOX. AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS 
RECICLADAS, RESISTENTES E REFORÇADAS. 

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.                                
  PA SEI 0007008-60.2019.6.02.8000

084621 339030 AOSA CONSUM

2.032,00 SEALMOX

457 28/8/2019 31/12/2019
UA:SEALMOX. RESERVA DE CRéDITO PARA AQUISIçãO 

DE CAFé.                        
  PA 0003937-50.2019.6.02.8000

084621 339030 AOSA ALIMEN

14.446,00 SEALMOX

474 3/9/2019 31/12/2019
UA: STI. RESERVA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE 
SOFTWARES ADOBE INDESIGN E CORELDRAW PARA 

EJE. PROC 0004650-71.2019.6.02.8502
084621 449052 AREA AQISOF

5.136,00 STI

476 4/9/2019 31/12/2019

UA: STI. RESERVA DE CRéDITO PARA CONTRATAçãO 
DE EMPRESA PARA SUPORTE A 5 (CINCO) LICENçAS 
DO SOFTWARE SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PELO 

PERíODO DE 01 ANO. SEI 0002590-79.2019.

084621 339040 AOSI MANSOF

17.711,27 STI

478 6/9/2019 31/12/2019
UA: STI. RESERVA DE CRéDITO PARA AQUISIçãO DE 

BATERIAIS DE NOBREAKS. PROC. SEI 0007170-55.2019
084621 339030 AOSI MATDAD

22.832,00 STI

497 6/9/2019 31/12/2019
UA: SEGEC. RESERVA DE CRéDITO PARA FAZER FACE 

A REPACTUAçãO CONTRATO 07/2019. 
  SEI 0004626-94.2019. 

084621 339037 AOSA APOIO

9.195,17 SEGEC

502 10/9/2019 31/12/2019

UA: STI. RESERVA DE CRÉDITO PARA ATENDER AO SEI 
0000375-33.2019.6.02.8000.    

  AQUISIÇÃO DE 22 LICENÇAS PERPÉTUAS DO 
SOFTWARE MS OFFICE.

084621 449052 AREA AQISOF

62.520,00 STI

506 11/9/2019 31/12/2019

UA: SEGEC. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRORROGAÇÃO DO 
CONTRATO 43/2018. SANTANA DO IPANEMA. VALOR 

REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO, 
SEM REAJUSTE (AGUARDANDO DIVULGAÇÃO DO 

ÍNDICE). SEI 0001529-91.2016.6.02.8000.                      

084621 339036 AIEF LOCIMO

5.460,00 SEGEC

510 18/9/2019 31/12/2019
UA:EJE. RESERVA DE CREDITO. AQUISICAO DE 

MATERIAL EDUCATIVO (MINIURNAS EM PA- PEL, COM 
IMPRESSAO COLORIDA). PROCESSO 6437-38.2019.

084621 339030 AOSA ACOEDU

3.300,00 EJE

515 19/09/2019 31/12/2019

UA: SMR. RESERVA DE CREDITO PARA CONFECCAO E 
INSTALACAO DE PLACAS SINALIZACAO E INAUGURAL. 

ARQUIVO E BIBLIOTECA. PROC 0007269-
25.2019.6.02.8000

084621 339030 AOSA MATIMO

7.823,74             SMR

516 20/09/2019 31/12/2019

UA: SEPAT. RESERVA DE CRÉDITO PARA ADITAMENTO 
DE AQUISIÇÃO DE FILA - COM PEDESTAL E FITA 

RETRÁTIL (ITEM 2) - NE 622/2019      ORGANIZADOR DE  
FILA - COM PEDESTAL E FITA RETRÁTIL (ITEM 2) - NE 

622/2019 PROC. 0005085-96.2019.6.02.8000

084621 449052 AREA MOVEIS

1.000,00             SEPAT

518 23/09/2019 31/12/2019

UA: SAPEV. RESERVA DE CRéDITO PARA CUSTO DE 
RECUPERAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DO IMÓ 

VEL OBJETO DO CONTRATO Nº 11/2016 - MARAVILHA - 
AL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL.      

PROC 0001533-31.2016.6.02.8000    - INDENIZAÇÃO.                              

084621 339093 AIEF LOCIMO

6.385,45             SAPEV

519 23/09/2019 31/12/2019

UA: SEGEC. RESERVA DE CRÉDITO PARA 
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 06-2019 - MOTORISTA
 - EMPRESA ATIVA. APOIO ADMINISTRATIVO. EFEITO 

FIN A PARTIR DE 02/04/2019.    
PROC. 0004630-34.2019.6.02.8000 - VALOR FIXO MENSAL 

(SEM DIÁRIAS E HORA EXTRA)                             

084621 339037 AOSA APOIO

13.601,99           SEGEC

526 25/09/2019 31/12/2019
UA: CAMO. RESERVA DE CRéDITO PARA FAZER FACE 

A AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS.
PROCESSO SEI 0007153-19.2019.                                                                      

084621 339030 AOSA MATMOD

4.056,43             CAMO

529 27/09/2019 31/12/2019

UA: SAPEV. RESERVA DE CRéDITO PARA CUSTO DE 
RECUPERAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DO IMÓ 

VEL OBJETO DO CONTRATO Nº 37/2012 - MARIBONDO - 
AL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL.      

PROC 0001547-15.2016.6.02.8000.                                               

084621 339093 AIEF LOCIMO

10.490,95           SAPEV
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531 27/09/2019 31/12/2019

UA: SEPAT. RESERVA DE CRéDITO PARA 
ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIçãO DE A-

POIOS ERGONôMICOS PARA PéS, MEDIANTE SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREçOS. ATENDIMEN-

TO DA COMPRA MíNIMA. SEI 0007530-87.2019.6.02.8000.                                                                         

084621 449052 AREA MOVEIS

11.128,00           SEPAT

534 30/09/2019 31/12/2019

UA: SEPAT. RESERVA DE CRéDITO PARA 
ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIçãO DE 

FRIGOBAR E MICROONDAS.                                                      
SEI 0007530-87.2019.6.02.8000.                                                                                                                       

084621 449052 AREA MOVEIS

3.475,35             SEPAT

536 30/09/2019 31/12/2019

 UA: SEPAT. RESERVA DE CRéDITO PARA 
ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIçãO DE T
 LAS DE PROJEçãO PARA PROJETORES DATASHOW.                                    

 SEI 0008110-20.2019.6.02.8000.                                               

084621 449052 AREA MOVEIS

897,40                SEPAT

538 01/10/2019 31/12/2019
UA: SAPEV. RESERVA DE CRÉDITO PARA AQUISIçãO DE 

VEíCULOS. PROC. 5085-96.2019. 084621 449052 AREA VEICUL

120.052,50         SEPAT

                                             Total Geral 4.503.809,66
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2019.
À SAD,
Sr. Secretário de Administração,
Diante da informação constante no despacho SGO

(0601716), encaminho os autos eletrônicos para que se
indique quais recursos orçamentários (pré-empenhos) serão
comprometidos para continuidade do presente procedimento.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/10/2019, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0602410 e o código CRC 8E0A6417.

0004514-28.2019.6.02.8000 0602410v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2019.
Ciente acerca das providências adotadas pela Secretaria

de Administração, conforme contido no despacho 0299216,
relacionado à aquisição de equipamentos e licenças de softwares
para compor/atualizar a solução de backup em uso neste Tribunal, no
intuito de substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos
utilizados.

Observo que a Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral e
a Assessoria de Contas e Apoio à Gestão estão igualmente cientes.

Desta forma, como o feito está com seu normal trâmite
em andamento junto à SLC e não há qualquer medida a ser tomada,
por ora, no seio desta diretoria, detremino a conclusão dos autos no
âmbito desta unidade administrativa.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
07/10/2019, 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
0602835 e o código CRC 6D2848C1.

0004514-28.2019.6.02.8000 0602835v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2019.
À COFIN
(cópia à DG/STI/COMAP)
 
Senhor Coordenador,
 
Em atenção ao Despacho 0602410, informo a Vossa

Senhoria que a proposição deste Gabinete, que ora submeto à
deliberação superior da Diretoria-Geral, é que sejam
remanejados os créditos destinados à reforma da antiga sede,
dada a proximidade do encerramento do exercício e ainda não
termos resultado dos projetos que poderiam ser executados
ainda neste ano, ainda em elaboração de acordo com os
prazos contratados. Dessa forma, indicaríamos os seguintes
pré-empenhos:

a) 236 - R$ 689.000,00 (PA 0001591-
29.2019.6.02.8000);

b) 237 - R$ 685.971,35 (PA 0001591-
29.2019.6.02.8000).

A diferença necessária, de R$ 240.470,65, poderá
ser suportada com uso de parte do PE 431 - no valor de R$
650,000,00.

Destaco que, dada a celeridade que o caso requer,
solicito, ad referendum do Sr. Diretor-Geral, que seja dada
continuidade a tramitação do presente feito, com vistas à
efetivação do registro de preços e conseguinte contratação,
considerando o expressivo valor mínimo estimado para
execução no exercício: R$ 1.615.442,00 (ver nosso Despacho
0601934).

No intuito de dar sequência à tramitação, reporto-
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me ao Despacho STI 0602252, para aprovar, nos termos do
art. 7º, da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, o Termo de
Referência revisado (0601714), ressalvados, como já
mencionado, os aspectos técnicos envolvidos.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/10/2019, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0602920 e o código CRC 62EC1760.

0004514-28.2019.6.02.8000 0602920v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº 0004514-28.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Data: XX de XXXX de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito 

neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de 
equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso 
neste Tribunal, e, ainda, prestação de serviços, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Secretaria de Tecnologia da Informação. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas 
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 7.892/2013 atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se 
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição 
de equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso 
neste Tribunal, incluindo serviços de instalação, no intuito de substituir equipamentos fora de 
garantia e/ou obsoletos utilizados, e, ainda, prestação de serviços, conforme especificações 
descritas nos Anexos I e I-A deste edital. 

 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade 
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL, 
observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo I-A. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
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2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após 
realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o 
registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

 
3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA/INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE GARANTIA.  
 
3.1. O prazo máximo para a entrega dos materiais/início da execução dos serviços 
será de:  
 
a) 30 (trinta) dias, para os subitens 04, 05, 06, 07, 08, 12, 14, 15 e 16; 

b) 40 (noventa) dias, para o subitem 01, 02, 03, 09, 10, 11 e 13. 

 
3.2. O prazo de garantia dos equipamentos/serviços será de: 
 
a) 12 (doze) meses para os subitens 04, 05, 06, 07 e 08; 
b) 36 (trinta e seis) meses para os subitens 14 e 15; 

c) 60 (sessenta) meses para os Itens 01, 02, 03, 09, 10, 11, 12 e 13; 

d) 90 (noventa) dias, para o subitem 16. 

 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.   Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas 
as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
4.2. Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio 
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 

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

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

4.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
4.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
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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). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins 
de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, 
criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 

6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 
5.450/2005). 
 

6.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 
(inciso IV, do art. 13, do Decreto 5.450/2005). 
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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 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

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

 

6.4.  Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo 
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado 
o disposto no item 6.7 do edital; 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste edital. 

 

6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, 
sob pena de desclassificação. 
 

6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo 
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital. 

 
6.4.2.1.  Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais 
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para 
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na 
execução contratual. 

 
6.4.3. Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro 
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na 
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 10.1. 

 
6.4.4. Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do produto 
ofertado. 

 

6.5. As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas 
pelo(s) vencedor(es). 
 

6.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 

6.7. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem 
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prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período 
de 60 (sessenta) dias. 
 

6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais e Serviços do 
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 

6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou 
encargo. 
 

6.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 

6.11. O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto 
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie 
expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 

7.1. O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via 
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão 
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital. 
 

7.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou 
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas 
pelo pregoeiro. 
 

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

 

7.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 

8.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva, 
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e 
respectivo horário de registro e valor. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total de cada item 
ofertado. 
 
8.1.2. Os lances para cada item deverá contemplar todos os subitens que o compõe. 
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8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 
 

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

8.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro pelo sistema. 
 

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

8.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

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

 

8.7.   A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 

 

8.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
neste Edital. 
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
9.1.  O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do 
menor preço por item decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, constantes do Anexo I-A, que 
representam uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, 
vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 

 
9.2.1.   O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor do item 
ofertado e de todos os subitens que o compõem. 
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9.2.2.   O licitante deverá encaminhar o modelo de proposta, em conformidade 
com o Anexo I-B, devidamente preenchido, onde constem os valores unitários e totais 
de cada um dos subitens que compõe o item ofertado. 
 

9.3.  Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 

9.4.  Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado 
de julgamento das Propostas de Preços. 

 

9.5.  Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao edital. 
 

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

 
10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO. 
 

10.1.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os 
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, 
banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

 

10.2. A licitante também deverá encaminhar, quando solicitado pelo pregoeiro, via 
sistema, o modelo de proposta, constante no Anexo I-B, devidamente preenchido, onde 
constem os valores unitários e totais de cada um dos subitens que compõe o item ofertado. 

 
11 - DA HABILITAÇÃO. 
 

11 .1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema 
de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a 
análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato 
“on line” do site do Comprasnet. 
 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com 
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do 
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá 
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via 
protocolo. 
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b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de 
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em 
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. 
do edital: 
 

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

 
e) Quanto à qualificação econômico-financeira: 

 
e.1) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data de 
abertura do certame.  

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

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

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

11.4.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o item 11.4., será assegurado prazo de cinco 
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
11.4.2.   Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de 
habilitação. 
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11.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 
 
11.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 11.4.1. e 11.4.3. 
 
11.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 
11.4.1. e 11.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração 
pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 

 
11.5. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 11.1. e no item 11.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
11.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
11.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF. 
 
11.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
12 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
 
12.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação a 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 da Lei 
Complementar nº 123/2006. 
 

12.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
12.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
12.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico, 
após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação 
entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, na ordem de classificação. 

 
12.2. Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve uma empresa 
de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja 
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até 5% (cinco por cento) superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema 
enviará mensagem, via chat, informando quais os itens terão desempate no lance. 
 
12.3. Para efeito do disposto no item 12.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 

I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal procedimento, 
o Sistema selecionará os itens com tais características, disponibilizando-os 
automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem 
também automática, por meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo 
de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido; 
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo lugar 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma condição, na 
ordem de classificação; 
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação 
dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não existindo 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a classificação 
inicial; 
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da 
primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema 
fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando 
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate; 
 
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, quando 
houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e classificação 
final dos fornecedores participantes. 

 
12.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais.  
 
12.5. Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo será 
interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de onde 
parou. 
 
13 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. 

13.1.  Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência 
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010. 
 
14 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
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14.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça 
impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

14.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 

 

14.1.2.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 

 

14.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à 
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-
mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este 
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
15- DOS RECURSOS. 
 
15.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
15.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término 
do tempo informado. 
 
15.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro 
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, 
o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 3 
(três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados 
para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio 
eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade 
competente. 

 
15.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que 
não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
15.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado 
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo 
pregoeiro ao vencedor. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
16.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 
16.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
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16.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do 
Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002. 
 
17 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
17.1.  Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
18 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
18.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 

18.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III 
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 

 
18.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e 
só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
18.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 18.3.1., podendo 
ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

18.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
18.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
18.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
18.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
18.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 18.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 18.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
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18.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
18.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
18.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
18.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
18.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
18.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
 

18.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 18.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
18.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 

 
18.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
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18.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
18.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
18.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
18.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 18.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
18.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de 
órgãos não participantes que aderirem.  
 
19 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
19.1.  O objeto deverá ser entregue, no prazo previsto no item 3 deste edital, por e-mail ou 
ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de expediente normal, de segunda a sexta-feira, 
na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida 
Menino Marcelo (antiga via expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-005, 
sob agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 
 
19.2. O objeto será recebido: 

 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações. 

 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos 
do Tribunal. 

19.3.  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. 
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19.4.   As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no 
sítio do fabricante. 

  
19.5.   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 ou Relatório de Análise Técnica com assertiva quanto ao 
recebimento definitivo. 

 
19.6. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
19.7. O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após o 
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
19.8. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
19.9. 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. 
 
19.10.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 20. 
 
20 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
20.1.  Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades:  
 
a. Advertência:  
 

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

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

 
b. Multa de: 

 
1) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do objeto com atraso 
injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

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

2)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; 

- 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 

-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. 

3) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

4) 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; 

5) 10% sobre o valor global da Ata de Registro de Preços, na hipótese de recusa em 
assinar a Ata 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.  

 
20.2.    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. 
 
20.3.   As sanções previstas nos itens "20.1.a", “20.1.c” e “20.1.d” poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
20.4.   O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
 
20.5.   O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
20.6.  Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
20.7.   Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
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indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas 
em fatos comprovados. 
 
20.8.   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.  
 
20.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
20.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
20.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
20.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
20.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
20.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
20.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
20.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
21 - DO PAGAMENTO. 
 
21.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, quando mantidas as mesmas condições iniciais 
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos: 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão 
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – 
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS 
– CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de 
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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. 

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

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

22 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
22.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, 
alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e gestão 
administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material Permanente) e 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). 
 
22.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
23 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
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23.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e 

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

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

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

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

24 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 

24.1.  São obrigações do detentor da Ata: 
 

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

 
24.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

 
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações 
do Edital e com os termos da proposta de preços; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0603122)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 240



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

21 
 

 

 

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

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

l)  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias p
ara prestar a garantia on-site. 

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

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

 
25 - DA PUBLICIDADE. 
 
25.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
25 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS. 
 
25.1. É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o fornecedor convocado 
para assinar a ata não tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes. 
 
26 - DISPOSIÇÕES GERAIS. 
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26.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o certame, ou, 
no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em parte, dando ciência aos 
participantes, na forma da legislação vigente. 
 
26.2.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
26.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
26.4.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
26.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
26.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
26.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
26.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
26.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e Contratos, bairro Farol, CEP: 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
26.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública, 
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para 
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
26.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 26.9, no caso de ser retirado em 
Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
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26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

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

 
26.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

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

      TERMO DE REFERÊNCIA  
 

01. Objeto 
Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos e licenças de softwares 
para compor/atualizar a solução de backup em uso neste Tribunal, no intuito 
de substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados. 

02. Quantidade 

  

Item 01 (Backup em Fita) 

Subitem Descrição 
Quantidade a ser 
registrada 

01 Biblioteca Modular para Backup 03 

02 Drive LTO-7 09 

03 Drive LTO-8 09 

04 Conjunto de fitas LTO-7 08 

05 Conjunto de fitas LTO-8 08 

06 Conjunto de fitas de limpeza LTO 10 

07 Etiquetas para fita LTO-7 04 

08 Etiquetas para fita LTO-8 04 

  

Item 02 (Backup em Disco) 

Subitem Descrição 
Quantidade a ser 
registrada 

09 Solução de Backup em Disco 02 

10 Módulo de Expansão Tipo 1 04 

11 Módulo de Expansão Tipo 2 02 

12 Software de Replicação de Dados 01 

13 Servidor de Gerenciamento 02 

  

Item 03 (Software de Backup) 

Subitem Descrição 
Quantidade 
a ser 
registrada 

14 Licença do Veeam Backup & Replication 06 
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15 
Agentes do Veeam Backup & Replication 
para Windows/Linux 

02 

16 
Serviços de Avaliação, Tunning e 
Integração com Cloud Backup, Replica 
e Disaster Recovery 

500 

  

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: 

 Item 01 (Backup em Fita) 

Subtem Descrição Resumo das Especificações (Mínimas) 

01 
Biblioteca Modular 
para Backup 

 Capacidade para 32 Fitas 
 Suporte para pelo menos 04 Drives 
 Suporta a mail slot 
 Leitor de código de barras 

 

02 Drive LTO-7 

 Drive para fita LTO-7 
 Conexão FC 
 Deve ser plenamente compatível com o Item 01 

 

03 Drive LTO-8 

 Drive para fita LTO-8 
 Conexão FC 
 Deve ser plenamente compatível com o Item 01 

 

04 
Conjunto de fitas 
LTO-7 

 Conjunto contendo 20 fitas LTO-7 
 Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca 

homologada pelo mesmo 

05 
Conjunto de fitas 
LTO-8 

 Conjunto contendo 20 fitas LTO-8 
 Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca 

homologada pelo mesmo 

06 
Conjunto de fitas de 
limpeza LTO 

 Conjunto contendo 2 fitas LTO para limpeza 
 Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca 

homologada pelo mesmo 

07 
Etiquetas para fitas 
LTO-7 

 Conjunto contendo: 
o 100 etiquetas de código de barras 
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 para fitas LTO-7 RW 
o 10 etiquetas pata fitas LTO de 

limpeza 
 Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 

ou por marca homologada pelo mesmo 

08 
Etiquetas para fitas 
LTO-8 

 Conjunto contendo: 
o 100 etiquetas de código de barras 

para fitas LTO-8 RW 
o 10 etiquetas pata fitas LTO de 

limpeza 
 Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 

ou por marca homologada pelo mesmo 

Item 02 (Backup em Disco) 

Subitem Descrição Resumo das Especificações (Mínimas) 

09 
Solução de Backup 
em Disco 

 Capacidade liquida instalada: 36 TB 
 Expensível até pelo menos 100 TB 

10 
Módulo de Expansão 
Tipo 1 

 Capacidade liquida instalada: 
36 TB 

 Deve ser do mesmo 
fabricante do Item 01 ou por 
marca homologada pelo 
mesmo 

 Deve ser compatível com o 
Item 01 

11 
Módulo de Expansão 
Tipo 2 

 Capacidade liquida instalada: 
36 TB 

 Deve ser do mesmo 
fabricante do Item 01 ou por 
marca homologada pelo 
mesmo 

 Deve ser compatível com a 
solução em uso pelo TRE-AL 

12 
Software de 
Replicação de Dados 

 Licença de uso de software 
de replicação de dados 

 Deve ser do mesmo 
fabricante do Item 01 ou por 
homologado pelo mesmo 

  

Item 03 (Software de Backup) 
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Subitem Descrição 
Resumo das 
Especificações 
(Mínimo) 

13 Licença do Veeam Backup & Replication 06 

14 
Agente do Veeam Backup & Replication para 
Windows/Linux 

04 

15 
Serviços Consultivos de Vvaliação, Tunning e 
Integração com Cloud Backup, Replica e Disaster 
Recovery 

  

  

04. Valor 
Estimado 

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

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 definido nos itens. 

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) 
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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 eventual aquisição de equipamentos e licenças de 
softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso neste Tribunal, no intuito 
de substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de Preço para eventual aquisição de equipamentos e licenças de 
softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso neste Tribunal, no intuito 
de 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. 
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2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

Dotar o TRE/AL de Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos e licenças 
de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso neste Tribunal, no intuito 
de substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados assegurando 
tanto desempenho adequado quanto confiabilidade. 

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

1. Planejamento Estrate  gico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança de 
tecnologia da informaça   o; 

2. Plano Estrate gico de Tecnologia da Informaça  o e Comunicaça   o (PETIC): viabilizar 
serviços e soluço es de TIC; 

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informaça   o e Comunicaça o (PDTIC): manter parque 
tecnolo gico atualizado. 

  

Conforme Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação 
- Exercício 2019, acessado em 06/08/2019: 

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-al-plano-de-contratacoes-de-solucoes-de-tic-
2019 

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 0004514-
28.2019.6.02.8000 

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

É pretendido o Registro de Preço para eventual aquisição de 
equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso 
neste Tribunal, no intuito de substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos 
utilizados. 

  

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). 

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

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto 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 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 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 pe
ríodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 

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

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

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

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

8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, 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, 
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regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa; 

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

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

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

  
CONDIÇÕES GERAIS 

1. Todas as especificações definidas neste Termo de Referência não mínimas, sendo 
aceitos equipamentos/softwares com características superiores, desde que 
plenamente compatíveis. 

2. Cada lote deverá ser fornecido por um único licitante. 
3. Todos os itens incluídos em cada lote lote devem ser necessariamente do mesmo 

fabricante. 

  

ITEM 01 (BACKUP EM FITA) 

  

SUBITEM 01 - BIBLIOTECA MODULAR PARA BACKUP - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

  

REQUISITOS DE ARQUITETURA: 

1. Possuir mecanismo robotizado que permita automação completa da movimentação 
dos cartuchos internamente com um mínimo de 2 (duas) controladoras Fibre Channel 
redundantes e hot swap (que suportam troca durante o uso sem interrupção de 
funcionamento) ou um mínimo de 02 conexões de fibre channel, provendo 
redundância de caminhos (1 para cada drive) em substituição a exigência de ser hot 
swap; 

2. Possuir LEDs frontais e/ou display indicador do status de funcionamento; 
3. Possuir leitor de código de barras integrado, com o objetivo de ler as etiquetas dos 

cartuchos; 
4. Deverá possuir uma quantidade mínima de 32 (trinta e dois) slots LTO, disponíveis e 

prontos para uso (incluindo quaisquer opcionais de ativação que se façam 
necessários e não considerando cartuchos dentro dos drives) suportando a expansão 
mínima até 270 (duzentos e setenta) slots para cartuchos LTO, através da aquisição 
de módulos adicionais ou através do simples licenciamento de slots presentes no 
equipamento ofertado; 
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5. Possuir compartimento para inserção/retirada de pelo menos 05 (cinco) cartuchos 
sem realizar inventário (I/O Slot ou Mail Slot); 

6. Deve ser capaz de funcionar em modo de acesso Sequencial e Aleatório a cartuchos. 
7. Considerar mídias etiquetadas para acesso Aleatório; 
8. Deve suportar o particionamento do equipamento em até 20 (vinte) unidades 

lógicas, permitindo assim que cada unidade lógica criada (partição) seja apresentada 
e operada como uma unidade independente; 

9. O equipamento deverá suportar criptografia dos dados por hardware, através de 
licenciamento opcional. 

  

DRIVES: 

10. Possuir a capacidade para utilização de pelo menos 03 (três) drives LTO (Linear Tape 
Open) geração Ultrium 6/7/8, ou simplesmente LTO-6/LTO-7/LTO-8, suportando 
instalação futura de 21 (vinte e um) drivers adicionais por meio de módulos 
adicionais ou através da simples inclusão de unidades adicionais no gabinete padrão 
do equipamento ofertado; 

11. A biblioteca devera ser fonecida sem drivers instalados; 
12. Para efeito de compatibilidade e reaproveitamento, a biblioteca deverá ser 

integralmente compatível com os drives LTO-6 da tape library HPE MSL-4048 de 
propriedade e atualmente em uso por este Tribunal, ou seja, deve ser capaz de 
receber fisicamente o drive e ser possivel sua plena utilização; 

13. Possuir taxa de transferência individual de 300 MB/s (trezentos megabytes por 
segundo) em cada drive LTO-7 e LTO-8 ofertados. Considerar taxa nominal máxima 
nativa (sem compressão); 

14. Oferecer interfaces Fibre Channel 8Gbps (oito gigabits por segundo) de forma nativa 
para os drives ofertados na Tape Library; 

  

FUNCIONALIDADES: 

13. O gerenciamento do equipamento ofertado deverá ser através de rede ethernet 
utilizando porta RJ45; 

14. Oferecer gerenciamento remoto através de interface web, incluindo as principais 
funções de operação e monitoração do sistema; 

  

FONTES: 

15. Deve possuir um mínimo de 02 (duas) fontes com funcionamento redundante; 
16. Devem trabalhar com tensão elétrica nominal de 100-240 V (cem a duzentos e 

quarenta volts) AC a 60 Hz (sessenta hertz); 

  

DIVERSOS: 

17. Devem ser fornecidos cabos, terminadores e demais acessórios para viabilizar a 
instalação e o funcionamento da Tape Library; 
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18. O gabinete deve seguir padrão industrial para racks de 19’’ (dezenove polegadas), 
incluindo porcas, trilhos, parafusos e demais acessórios necessários para sua 
instalação em rack; 

  

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE: 

23. Deverá possuir garantia do fabricante mínima de 60 (sessenta) meses para reposição 
de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no regime 24 x 7, 24 (vinte e 
quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, incluindo feriados e finais de 
semana. 

24. Deverá possuir Tempo de solução máximo de até 6h (seis) horas a partir da abertura 
do chamado técnico para falhas de hardware. 

25. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar 
em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a 
integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia 
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada. 

26. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site na 
sede da contratante ou no local de instalação do equipamento, devendo ser 
considerada como área de abrangência, quaisquer localidades dentro do Estado de 
domicilio da mesma; 

27. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo 
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; 

28. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de 
suporte técnico via Chat, através da Internet; 

29. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de 
hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que permita 
gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário. 

30. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento, 
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e 
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e firmware 
que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma proativa. 

31. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180(cento e oitenta) 
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a 
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de patchs 
de correção ou upgrades de firmware, bios que porventura sejam necessários de 
acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de forma a garantir que 
os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das matrizes de suporte do 
fabricante e de acordo com as melhores práticas do mesmo. Esse procedimento visa, 
evitar problemas no processo de atendimento técnico e intervenções não 
programadas como ainda minimizar possíveis riscos de falhas, paradas ou 
inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos. 

32. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento, 
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas 
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve 
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta. 

33. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da 
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de 
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de 
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na 
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será 
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possível a comprovação através da apresentação de documentação expressa do 
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos 
produtos ofertados. Em caso de documentação do fabricante deverá ser anexada a 
mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os 
poderes para firmar e declarar as exigências solicitadas. 

34. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do 
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que 
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de 
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada 
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante. 
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do 
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 
ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja 
comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação 
através da apresentação de documentação expressa do fabricante dos 
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo 
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. 
Em caso de documentação do fabricante deverá ser anexada junto a mesma a 
procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes para 
firmar e declarar as exigências solicitadas. 

  

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: 

35. Ativação física da biblioteca através da instalação dos acessórios, acomodação no 
rack e integração lógica com o software de backup conforme será indicado pela 
CONTRATANTE 

36. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas: 
1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware, 

BIOS e outros dispositivos integrados; 
2. Configuração no servidor para ser acessada e administrada pela ferramenta 

de gerenciamento de backup Veeam Backup & Replication; 
3. Ativação a parametrização básica do sistema de backup Veeam Backup & 

Replication  e realização do inventário do pool de mídias fornecidos com o 
equipamento; 

37. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de 4h 
(quatro horas), para explicação do funcionamento das funções básicas de gerencia e 
administração da solução; 

38. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução 
ofertada; 

39. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e 
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter 
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas 
durante o hands-on. 

 PRAZO DE ENTREGA: 

35. O prazo de entrega é de no máximo 40 (quarenta) dias contados a partir do 
recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento. 
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SUBITEM 02 - DRIVE LTO-7 

1. Drive padrão LTO-7 Ultrium 15000; 
2. Taxa de transferência nativa: 300 MB/s; 
3. Taxa de transferência com compressão: 750 MB/s; 
4. Interface padrão FC de 8Gb; 
5. Deve ter formato de módulo para instalação na Biblioteca de Fitas descrita no 

subtem 01; 
6. Cartuchos: 

1. Acompanhar no mínimo 10 (dez) cartuchos de dados LTO-7; 
2. Acompanhar no mínimo 01(um) cartucho de limpeza LTO; 
3. Cada cartucho ofertado deve possuir etiqueta individual padrão LTO 

compatível com a mídia ofertada, de cor branca, com código de barras para 
leitura e identificação apropriada; 

7. Acompanhar um cabo de fibra OM4 duplex multimodo de 50/125 micrômetros com 
conectores LC em ambas as pontas e comprimento mínimo de 15m (quinze metros); 

8. Garantia de 60 (sessenta) meses, nas mesmas condições de atendimento do Item 01 
deste lote; 

9. Compatibilidade de leitura e gravação padrão Ultrium 6 e 7; 
10. O serviço de integração física e lógica do drive na biblioteca de fitas, deverá ser 

realizado pelo fabricante; 
11. Prazo de Entrega de 40 (quarenta) dias contados a partir do recebimento da nota de 

empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 03 - DRIVE LTO-8 

1. Drive padrão LTO-8 Ultrium 30750; 
2. Taxa de transferência nativa: 300 MB/s; 
3. Taxa de transferência com compressão: 750 MB/s; 
4. Interface padrão FC de 8Gb; 
5. Deve ter formato de módulo para instalação na Biblioteca de Fitas descrita no 

subtem 01; 
6. Cartuchos: 

1. Acompanhar no mínimo 10 (dez) cartuchos de dados LTO-8; 
2. Acompanhar no mínimo 01(um) cartucho de limpeza LTO; 
3. Cada cartucho ofertado deve possuir etiqueta individual padrão LTO 

compatível com a mídia ofertada, de cor branca, com código de barras para 
leitura e identificação apropriada; 

7. Acompanhar um cabo de fibra OM4 duplex multimodo de 50/125 micrômetros com 
conectores LC em ambas as pontas e comprimento mínimo de 15m (quinze metros); 

8. Garantia de 60 (sessenta) meses, nas mesmas condições de atendimento do Item 01 
deste lote; 

9. Compatibilidade de leitura e gravação padrão Ultrium 7 e 8; 
10. O serviço de integração física e lógica do drive na biblioteca de fitas, deverá ser 

realizado pelo fabricante. 
1. Prazo de Entrega de 40 (quarenta) dias contados a partir do recebimento da 

nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento. 
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SUBITEM 04 - CONJUNTO DE FITAS LTO-7 

1. Kit de cartuchos de dados LTO-7 composto por 20(vinte) unidades de fitas; 
2. Cada kit de cartuchos de dados ofertado deve possuir etiqueta individual padrão 

LTO-7 para cada fita do mesmo, de cor branca, com código de barras para leitura e 
identificação apropriada; 

3. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período 
mínimo de 12 (doze) meses; 

4. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação LTO, onde 
serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas mídias e etiquetas 
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total da 
garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes 
acarretados pelas mesmas durante sua utilização; 

5. Prazo de Entrega de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 05 - CONJUNTO DE FITAS LTO-8 

1. Kit de cartuchos de dados LTO-8 composto por 20 (vinte) unidades de fitas; 
2. Cada kit de cartuchos de dados ofertado deve possuir etiqueta individual padrão 

LTO-8 para cada fita do mesmo, de cor branca, com código de barras para leitura e 
identificação apropriada; 

3. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período 
mínimo de 12 (doze) meses; 

4. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação LTO, onde 
serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas mídias e etiquetas 
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total da 
garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes 
acarretados pelas mesmas durante sua utilização; 

5. Prazo de Entrega de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 06 - CONJUNTO DE FITAS DE LIMPEZA LTO 

1. Kit composto de 2 (dois) cartuchos de limpeza LTO para unidades leitura/gravação 
LTO; 

2. Cada kit de cartuchos ofertado deve possuir etiqueta individual padrão com código 
de barras para leitura e identificação apropriada; 

3. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período 
mínimo de 12 (doze) meses; 

4. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação LTO, onde 
serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas mídias e etiquetas 
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total da 
garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes 
acarretados pelas mesmas durante sua utilização; 
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5. Prazo de Entrega de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 07 - ETIQUETAS PARA FITAS LTO-7 

1. Etiquetas de código de barras compatíveis com a biblioteca de fitas (subitem 01); 
2. Kit composto por: 

1. 100 (cem) etiquetas para fita LTO-7 do tipo RW; 
2. 10 (dez) etiquetas para LTO de limpeza; 

3. Deve ser compatível com as fitas LTO-7 descrutas no Item 04; 
4. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período 

mínimo de 12 (doze) meses; 
5. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação e fitas LTO, 

onde serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas etiquetas 
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total da 
garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes 
acarretados pelas mesmas durante sua utilização; 

6. Prazo de Entrega de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 08 - ETIQUETAS PARA FITAS LTO-8 

1. Etiquetas de código de barras compatíveis com a biblioteca de fitas (subitem 01); 
2. Kit composto por: 

1. 100 (cem) etiquetas para fita LTO-7 do tipo RW; 
2. 10 (dez) etiquetas para LTO de limpeza; 

3. Deve ser compatível com as fitas LTO-7 descritas no Item 04; 
4. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período 

mínimo de 12 (doze) meses; 
5. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação e fitas LTO, 

onde serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas etiquetas 
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total da 
garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes 
acarretados pelas mesmas durante sua utilização; 

6. Prazo de Entrega de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

  

ITEM 02 (BACKUP EM DISCO) 

  

SUBITEM 09 - SOLUÇÃO DE BACKUP EM DISCO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

  

CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0603122)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 258



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

39 
 

 

 

1. Solução multiprotocolo de backup para plataforma OPEN com armazenamento em 
disco emulando unidades de fita; 

2. Capacidade de operação nos seguintes modos simultaneamente: 

1.  
a. VTL – Emulação de Tape Libraries, Drives e Cartuchos de fitas; 
b. OST – OpenStorage Technology; 
c. NAS – Através de protocolos CIFS e NFS; 

3. Tecnologia de desduplicação com as seguintes características: 

1.  
a. Desduplicação em memória e em tempo real (InLine) dos dados recebidos 

para gravação em disco, não sendo aceito manipulação dos dados em área 
temporária em disco para ingestão de dados não desduplicados; 

b. Compressão de dados após a deduplicação para armazenamento em disco; 
c. Método de desduplicação baseado em comparação de blocos de dados com 

tamanho de bloco variável. 

4. Caso a solução ofertada trabalhe somente com desduplicação de blocos acima de 8 
KB, deverá ser ofertado um adicional de 20% na volumetria útil requisitada. 

5. A solução ofertada deverá possuir desempenho em modo VTL nativo para gravação 
de no mínimo 7 TB/h (treze terabytes por hora) e em modo otimizado desempenho 
de gravação para no mínimo 18 TB/h (trinta terabytes por hora), essas métricas 
deverão ser comprovadas através de documentação publicada pelo fabricante do 
produto ofertado; 

6. Desempenho de leitura de pelo menos 80% do desempenho de gravação, em modo 
VTL nativo para a configuração solicitada. 

7. Caso não seja possível atingir esse nível de performance na recuperação, será 
necessário um adicional de 20% de capacidade e performance na taxa de gravação. 

8. Capacidade nativa habilitada de replicação dos dados desduplicados com outro 
equipamento idêntico, através de rede TCP/IP; 

9. Capacidade mínima de armazenamento nativo em disco de 36 TB (trinta e seis 
terabytes) úteis para dados, instalados e licenciados, descontadas todas as perdas 
com redundâncias (RAID) e ganhos com compactação e/ou desduplicação; 

10. Deverá suportar expansão mínima da capacidade de armazenamento até 100TB 
(cem terabytes) úteis para dados, através de instalação de módulos e licenciamento 
adicionais, devendo ser descontadas todas as perdas com redundâncias (RAID) e 
ganhos com compactação e/ou desduplicação; 

11. Deverá ser fornecido com as funcionalidades de replicação remota e criptografia de 
dados, nativamente habilitado para a capacidade máxima de expansão suportada 
pelo equipamento, possibilitando assim a cópia e armazenamento dos dados de 
forma segura e criptografada entre dois ou mais equipamentos do mesmo fabricante; 

12. Deverá conter discos com interfaces SATA (Serial ATA) ou NL-SAS (Near Line SAS) 
com rotação mínima de 7.2K RPM (sete mil de duzentas rotações por minuto), 
configurados obrigatoriamente em RAID 6; 

13. Para fins de dimensionamento de capacidade de armazenamento em disco, 
considerar 1(um) Gigabyte igual a 1.000.000.000 (um bilhão) de Bytes e 1 (um) 
Terabyte igual a 1.000 (mil) Gigabytes. 

14. Deverá possuir no mínimo as seguintes interfaces: 
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1.  
a. Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) interfaces externas de conexão Fibre 

Channel para conexão SAN aos servidores, com velocidade de 16 Gb/s 
(dezesseis gigabits por segundo) podendo operar a 8 Gb/s (oito gigabits por 
segundo); 

b. Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) interfaces óticas LAN de 10 Gigabit 
Ethernet Short Range com conectores LC para tráfego de dados; 

c. Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) interfaces LAN de 1 Gigabit Ethernet 
com conectores Base-T; 

d. Deverão ser fornecidos 08 (oito) cordões óticos contendo 1 (um) par de fibras 
multimodo cada, com terminações LC/LC e comprimento mínimo de 05 (cinco) 
metros para conexão das portas Fibre Channel e 10GbE LC/SR; 

15. Deverá possuir ventiladores e fontes de alimentação redundantes; 
16. Deverá prover através de console WEB acesso aos seguintes dados: 

1. Desempenho em tempo real dos jobs de backup; 
2. Utilização da capacidade física e lógica (antes e após deduplicação e 

compressão); 
3. Taxa de desduplicação; 

17. Deverá possuir capacidade para a detecção de falhas abrangendo auto-monitoração, 
geração de logs, envio de e-mails e geração de traps SNMP; 

18. Total compatibilidade do sistema e integração com software de proteção de dados, 
Veeam Backup Software na versão Enterprise Plus, existente e implementado no 
ambiente de produção do TRE-AL; 

19. O equipamento ofertado deverá ser totalmente compatível com a solução HPE 
StoreOnce 5100 existente no TRE-AL, devendo suportar replicação remota  a 
criptografia dos dados de forma nativa entre os mesmos, sem utilização artifícios 
externos a solução. Medida que visa garantir o investimento legado; 

20. Total compatibilidade com os sistemas operacionais Microsoft Windows 2016 Server, 
Microsoft Windows 2012 Server R2, Red Hat Enterprise Linux 6, VMWare 
Virtualization Software; 

21. O equipamento deve ser novo, sem uso, estar em produção, e deverá ser o modelo 
mais recente que atenda esta especificação; 

22. O suporte e manutenção do equipamento durante todo período de garantia deverá 
ser prestado diretamente pelo fabricante do equipamento, devendo o mesmo 
realizar o suporte de forma colaborativa, ou seja, interagir diretamente com o 
fabricante da solução de software utilizada pela CONTRATANTE. Assim fica 
determinado que obrigatoriamente deverá existir um ponto único de contato para as 
tratativas de possíveis falhas no hardware ou software. Essa exigência deverá ser 
comprovada através de documentação oficial do fabricante do nível de serviço 
exigido ou em caso de inexistência da mesma, através de declaração do fabricante 
direcionada ao processo comprovando assim o compromisso do nível de serviço. 

23. A solução ofertada deve contemplar o hardware e o(s) software(s) acima descritos, 
sua instalação física e lógica, sua ativação, configuração e testes para garantir o 
pleno funcionamento de toda solução; 

24. Fornecer, junto com a proposta, comprovação de que o fabricante do(s) 
equipamento(s) ofertado(s), mesmo que fornecido(s) em regime de OEM, é 
participante do SNIA* na qualidade de voting member. * SNIA = Storage Networking 
Industry Association (https://www.snia.org/member_com/member_alpha): entidade 
sem fins lucrativos com mais de 400 membros, entre fornecedores e consumidores, 
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cuja finalidade é orientar a evolução de padrões e tecnologias para armazenamento 
de dados (storage); 

  

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE: 

28. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60 
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no 
regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana, incluindo 
feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de versões, 
releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais, ferramentas de 
gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos. 

29. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo 
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por 
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo de 
até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de hardware. 

30. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar 
em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a 
integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia 
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada. 

31. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site na 
sede da contratante considerando-o Estado de domicilio da mesma; 

32. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo 
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; 

33. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de 
suporte técnico via Chat, através da Internet; 

34. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de 
hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que permita 
gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário. 

35. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento, 
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e 
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e firmware 
que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma proativa. 

36. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180(cento e oitenta) 
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a 
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de patchs 
de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam necessários de 
acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de forma a garantir que 
os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das matrizes de suporte do 
fabricante e de acordo com as melhores práticas do mesmo. Esse procedimento visa, 
evitar problemas no processo de atendimento técnico e intervenções não 
programadas como ainda minimizar possíveis riscos de falhas, paradas ou 
inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos. 

37. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento, 
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas 
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve 
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta. 

38. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da 
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de 
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de 
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na 
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mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será 
possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos 
produtos ofertados. 

39. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do 
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que 
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de 
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada 
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante. 
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do 
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 
ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja 
comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação 
através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos equipamentos, 
indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 
manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. 

 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO: 

40. O serviço de integração física e lógica no rack indicado pela contratante, deverá ser 
realizado pelo fabricante. 

41. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas: 
1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware, 

BIOS e outros dispositivos integrados; 
2. Configuração do sistema para ser acessado e administrado pela ferramenta de 

gerenciamento; 
3. Ativação e parametrização do sistema conforme exigido nativamente 

embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de 
segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis; 

42. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de 8h 
(oito horas), para explicação do funcionamento das funções de gerencia e 
administração da solução; 

43. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução, 
validando que os módulos da solução estão monitorados e com o nível de serviço 
solicitado; 

44. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e 
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter 
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas 
durante o hands-on. 

PRAZO DE ENTREGA: 

35. O prazo de entrega é de no máximo 40 (quarenta) dias contados a partir do 
recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 10 - MÓDULO DE EXPENSÃO DA SOLUÇÃO DE BACKUP EM DISCO - 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
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1. Modulo adicional para expansão da Solução de Armazenamento para Backup em 
Disco, SUBITEM 1 desse termo de referência, devendo ser obrigatoriamente do 
mesmo fabricante e homologado e certificado pelo mesmo para integração na 
solução; 

2. Deverá possuir capacidade mínima de armazenamento nativo em disco de 36 TB 
(trinta e seis terabytes) úteis para dados, instalados e licenciados, descontadas todas 
as perdas com redundâncias (RAID) e ganhos com compactação e/ou desduplicação; 

3. Deverá conter discos com interfaces SATA (Serial ATA) ou NL-SAS (Near Line SAS) 
com rotação mínima de 7.2K RPM (sete mil de duzentas rotações por minuto), 
configurados obrigatoriamente em RAID 6; 

4. Deverá acompanhar todos os cabos, acessórios e licenciamento, necessários para 
integração como o modulo central garantindo assim o perfeito funcionamento da 
solução. 

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE: 

5. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60 
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no 
regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana, incluindo 
feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de versões, 
releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais, ferramentas de 
gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos; 

6. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo 
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por 
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo de 
até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de hardware; 

7. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar 
em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a 
integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia 
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada; 

8. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site na 
sede da contratante considerando o Estado de domicilio da mesma; 

9. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo 
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; 

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de 
suporte técnico via Chat, através da Internet; 

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de 
hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que permita 
gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário. 

12. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento, 
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e 
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e firmware 
que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma proativa. 

13. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180 (cento e oitenta) 
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a 
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de patchs 
de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam necessários de 
acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de forma a garantir que 
os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das matrizes de suporte do 
fabricante e de acordo com as melhores práticas do mesmo. Esse procedimento visa, 
evitar problemas no processo de atendimento técnico e intervenções não 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0603122)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 263



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

44 
 

 

 

programadas como ainda minimizar possíveis riscos de falhas, paradas ou 
inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos. 

14. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento, 
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas 
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve 
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta. 

15. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da 
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de 
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de 
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na 
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será 
possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos 
produtos ofertados. 

16. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do 
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que 
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de 
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada 
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante. 
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do 
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 
ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja 
comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação 
através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos equipamentos, 
indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 
manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. 

    SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: 

17. O serviço de integração física e lógica do modulo de expansão, deverá ser realizado 
pelo fabricante no mesmo rack do modulo principal da Solução de Armazenamento 
para Backup em Disco. 

18. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas: 
1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware, 

BIOS e outros dispositivos integrados; 
2. Configuração do licenciamento para ativação da capacidade adicional, 

possibilitando acessar e administrar a capacidade todo volume do sistema 
pela ferramenta de gerenciamento; 

3. Ativação e parametrização do sistema conforme exigido nativamente 
embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de 
segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis; 

4. Integração da Solução de Armazenamento para Backup em Disco com a 
ferramenta de backup Veeam Backup & Replication; 

19. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução, 
validando que os módulos da solução estão monitorados e com o nível de serviço 
solicitado; 

20. Entrega da documentação de implantação contendo todas alterações das 
informações e parametrizações realizadas na configuração da solução e da 
expansão. 
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PRAZO DE ENTREGA: 

21. O prazo de entrega é de no máximo 40 (quarenta) dias contados a partir do 
recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 11 – MÓDULO DE EXPANSÃO DA SOLUÇÃO DE BACKUP EM DISCO TIPO 2 - 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

1. Modulo adicional para expansão da Solução de Armazenamento para Backup em 
Disco HPE StoreOnce 5100, devendo ser obrigatoriamente do mesmo fabricante e 
homologado e certificado pelo mesmo para integração na solução, existente no TRE-
AL. 

2. Deverá possuir capacidade mínima de armazenamento nativo em disco de 36 TB 
(trinta e seis terabytes) úteis para dados, instalados e licenciados, descontadas todas 
as perdas com redundâncias (RAID) e ganhos com compactação e/ou desduplicação; 

3. Deverá conter discos com interfaces SATA (Serial ATA) ou NL-SAS (Near Line SAS) 
com rotação mínima de 7.2K RPM (sete mil de duzentas rotações por minuto), 
configurados obrigatoriamente em RAID 6; 

4. Deverá acompanhar todos os cabos, acessórios e licenciamento, necessários para 
integração como o modulo central garantindo assim o perfeito funcionamento da 
solução. 

  GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE: 

5. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60 
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no 
regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana, incluindo 
feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de versões, 
releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais, ferramentas de 
gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos. 

6. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo 
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por 
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo de 
até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de hardware. 

7. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar 
em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a 
integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia 
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada. 

8. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site na 
sede da contratante considerando o Estado de domicilio da mesma; 

9. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo 
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; 

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de 
suporte técnico via Chat, através da Internet; 

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de 
hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que permita 
gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário. 
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12. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento, 
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e 
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e firmware 
que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma proativa. 

13. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180(cento e oitenta) 
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a 
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de patchs 
de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam necessários de 
acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de forma a garantir que 
os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das matrizes de suporte do 
fabricante e de acordo com as melhores práticas do mesmo. Esse procedimento visa, 
evitar problemas no processo de atendimento técnico e intervenções não 
programadas como ainda minimizar possíveis riscos de falhas, paradas ou 
inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos. 

14. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento, 
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas 
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve 
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta. 

15. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da 
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de 
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de 
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na 
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será 
possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos 
produtos ofertados. 

16. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do 
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que 
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de 
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada 
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante. 
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do 
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 
ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja 
comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação 
através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos equipamentos, 
indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 
manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: 

17. O serviço de integração física e lógica do modulo de expansão, deverá ser realizado 
pelo fabricante no mesmo rack do modulo principal da Solução de Armazenamento 
para Backup em Disco; 

18. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas: 
1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware, 

BIOS e outros dispositivos integrados; 
2. Configuração do licenciamento para ativação da capacidade adicional, 

possibilitando acessar e administrar a capacidade todo volume do sistema 
pela ferramenta de gerenciamento; 
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3. Ativação e parametrização do sistema conforme exigido nativamente 
embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de 
segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis; 

4. Integração da Solução de Armazenamento para Backup em Disco com a 
ferramenta de backup Veeam Backup & Replication; 

19. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução, 
validando que os módulos da solução estão monitorados e com o nível de serviço 
solicitado; 

20. Entrega da documentação de implantação contendo todas alterações das 
informações e parametrizações realizadas na configuração da solução e da 
expansão. 

PRAZO DE ENTREGA: 

21. O prazo de entrega é de no máximo 40 (quarenta) dias contados a partir do 
recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 12 – SOFTWARES DE REPLICAÇÃO DE DADOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Deverá habilitar a replicação remota no HPE StoreOnce 5100 com a solução de 
backup em disco (subitem 01), inclusive com a funcionalidade de criptografia de 
dados, nativa da solução não sendo aceitas a criptografia por solução externa ao 
produto; 

2. Deverá possuir suporte do fabricante com garantia de evolução para novas 
versões, correções e atualizações de segurança e funcionamento pelo período 
mínimo de 60 (sessenta) meses; 

3. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de software e serviços 
que compõem a solução ofertada. A omissão dessas informações acarretará na 
desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, 
na data de entrega da proposta; 

4. Prazo de Entrega de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 13 – SERVIDOR DE GERENCIAMENTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

1. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, 
na data de entrega da proposta; 

2. Gabinete tipo rack padrão 19 polegadas com altura de 1U com trilhos e quaisquer 
outros componentes necessários para instalação em rack ofertados como padrão do 
produto; 

3. O servidor deve possuir fontes redundantes hot-plug ou hot-swap; 
4. O servidor deve possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap; 
5. Possuir painel frontal de proteção do servidor com chave, para evitar acesso físico 

indevido aos discos e interface USB frontal do equipamento. 
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PROCESSADOR: 

6. O servidor deve possuir capacidade de processamento mínimo de 40 (quarenta) 
threads simultâneos ou superior. Somente serão aceitos processadores baseados nas 
arquiteturas mínimas Intel Skylake ou AMD EPYC, gerações anteriores não serão 
aceitas; 

7. O servidor deve possuir chipset desenvolvido para arquitetura de servidores, sendo 
ele do fabricante do processador. 

8. Deve implementar mecanismos de redução de consumo de energia. 

  

DESEMPENHO: 

9. O servidor ofertado deverá ter obrigatoriamente índice SPECrate2017_int_base, 
auditado de no mínimo 92 (noventa e dois) pontos ou superior, considerando a 
capacidade mínima solicitada de processamento de 40 (quarenta) threads 
simultâneos; 

10. O índice SPECrate2017_int_base utilizado como referência será validado junto ao site 
www.spec.org; 

11. O índice apresentado deverá ser baseado em SPEC auditado para o mesmo modelo 
de servidor (marca e modelo); 

12. Não serão aceitas estimativas para modelos de servidores não auditados. 

  

MEMÓRIA: 

13. Deverão ser fornecidos no mínimo 128GB de memória RAM do tipo RDIMM por 
servidor; 

14. Cada módulo de memória com tamanho mínimo de 32GB; 
15. Deverá suportar expansibilidade de, no mínimo, 1500GB com módulos do tipo 

LRDIMM ou RDIMM; 
16. Deverá possuir no mínimo 24 slots do tipo DIMM; 
17. O chipset deve suportar memória RAM do tipo DDR4 com frequência de, no mínimo, 

2400MHz; 
18. O servidor ofertado oferece suporte ao recurso de Advanced ECC ou similar; 
19. Suportar a função online spare memory ou memory mirroring. 

  

BIOS/UEFI: 

20. O UEFI deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e 
eletricamente reprogramável; 

21. Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do servidor sempre que o 
servidor for inicializado; 

22. A inicialização do servidor deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário, 
via CDROM e/ou disco rígido, bem como pela placa de rede através do recurso WOL 
(Wake on LAN); 

23. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para 
inicializar o servidor e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS. 
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SLOTS DE EXPANSÃO: 

24. O servidor ofertado deverá possuir pelo menos 02 (dois) slots PCI-Express 3.0; 

  

PORTAS DE COMUNICAÇÃO: 

25. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal deverão ser identificados 
pelos nomes ou símbolos; 

26. 01 (uma) porta Serial; 
27. 01 (uma) porta de vídeo padrão DB15; 
28. 05 portas USB 3.0, sendo pelo menos duas portas na parte traseira dedicadas para 

teclado e mouse. 

  

INTERFACE DE REDE 1GbE: 

29. 04 (quatro) interfaces de rede Gigabit Ethernet, com suporte aos protocolos , IEEE 
802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 
802.1q e IEEE 802.1as; 

30. Tais interfaces de rede podem ser ofertadas integradas a placa mãe; 
31. As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming); 
32. Deve possuir o recurso Wake on Lan; 
33. Deve possuir o recurso PXE; 
34. Deve possuir suporte à VLAN; 
35. Deve possuir suporte à Link Aggregation; 
36. Deve possuir suporte à Jumbo Frames; 
37. Deve possuir suporte à VMware NetQueue e Microsoft VMQ; 
38. Suportar tecnologia TOE ou TSO; 
39. Suportar operar em 10/100/1000T. 

  

INTERFACE DE REDE 10GbE: 

40. 02 (duas) interfaces de rede 10-Gigabit Ethernet, com suporte aos protocolos, IEEE 
802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3p, IEEE 802.3ap, IEEE 
802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.3ak, IEEE 802.1qaz, IEEE 802.1au, IEEE 802.1q e 
IEEE 802.1Qbb; 

41. Tais interfaces de rede podem ser ofertadas integradas a placa mãe; 
42. As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming); 
43. Deve possuir o recurso Wake on Lan; 
44. Deve possuir o recurso PXE; 
45. Deve possuir suporte à VLAN; 
46. Deve possuir suporte à Link Aggregation; 
47. Deve possuir suporte à Jumbo Frames; 
48. Deve possuir suporte à Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV); 
49. Deve possuir conectores/transceivers SFP+ 10Gbase-SR com conectores do tipo LC.; 
50. Suportar tecnologia TOE ou TSO; 
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51. Dever acompanhar 01 (um) cabo de fibra ótica de 5 (cinco) metros para cada 
interface. 

  

INTERFACE DE REDE FIBRE CHANNEL: 

52. 02 (duas) interfaces de rede Fibre Channel Dual Port de 16Gbps, acompanhando os 
respectivos cabos de fibra ótica de 5 (cinco) metros para cada interface. 

  

CONTROLADORA DE VÍDEO: 

53. A controladora ofertada deve ser parte nativa do servidor. Desta forma, não é 
necessário que a mesma ocupe um slot do servidor; 

54. Resolução gráfica mínima de 1280 x 1024. 

  

CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO (RAID): 

55. No mínimo 01 (uma) controladora para controle dos discos rígidos; 
56. Onboard e/ou offboard de acordo com o padrão de slots solicitado; 
57. Deverá possuir canais suficientes para o controle dos discos rígidos; 
58. Padrão SAS ou superior; 
59. Memória cache implementada na controladora com no mínimo 2GB do tipo Flash; 
60. Taxa de transferência de dados de no mínimo 12Gb/s; 
61. Deverá possibilitar a implementação dos níveis de RAID 0, 0 + 1 ou 1+0, 1 e 5; 
62. As funcionalidades de array devem ser implementáveis e configuráveis por hardware 

através de utilitário específico. 

  

DISCO RÍGIDO: 

63. Mínimo de 08 baias hot-plug ou hot-swap disponíveis para discos SAS/SATA ou 
superior; 

64. No mínimo 02 discos rígidos por servidor; 
65. Capacidade mínima de armazenamento por disco SAS de 300GB Tipo hot-pluggable 

de 2.5” (polegadas); 
66. Taxa de transferência de dados de 12Gb/s. 

  

FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 

67. O servidor deve possuir capacidade instalada mínima de 02 duas) fontes de 
alimentação operando em modo redundante e sendo hot-plug ou hot-swap, para 
substituição automática da fonte de alimentação principal em caso de falha, 
mantendo assim o seu funcionamento; 

68. Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 240VAC à 60Hz; 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0603122)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 270



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

51 
 

 

 

69. Cabos de alimentação com plugue padrão IEC para ambientes de 220V para cada 
fonte de alimentação fornecida. 

  

SISTEMA DE VENTILAÇÃO: 

70. Deverá possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap, necessários para a 
refrigeração do sistema interno do servidor na sua configuração máxima suportada. 

  

SISTEMA OPERACIONAL: 

71. Deverá ser fornecido de fábrica devidamente instalado e licenciado com sistema 
operacional Microsoft Windows 2016 Server ou superior na versão mínima Standard. 

  

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE: 

72. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60 
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no 
regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana, incluindo 
feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de versões, 
releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais, ferramentas de 
gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos; 

73. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo 
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por 
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo de 
até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de hardware; 

74. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar 
em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a 
integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia 
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada; 

75. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site na 
sede da contratante considerando-o Estado de domicilio da mesma; 

76. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo 
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; 

77. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de 
suporte técnico via Chat, através da Internet; 

78. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de 
hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que permita 
gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário; 

79. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento, 
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e 
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e firmware 
que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma proativa; 

80. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180 (cento e oitenta) 
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a 
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de patchs 
de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam necessários de 
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acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de forma a garantir que 
os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das matrizes de suporte do 
fabricante e de acordo com as melhores práticas do mesmo. Esse procedimento visa, 
evitar problemas no processo de atendimento técnico e intervenções não 
programadas como ainda minimizar possíveis riscos de falhas, paradas ou 
inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos. 

81. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento, 
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas 
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve 
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta. 

82. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da 
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de 
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de 
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na 
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será 
possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos 
produtos ofertados. 

83. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do 
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que 
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de 
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada 
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante. 
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do 
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 
ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja 
comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação 
através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos equipamentos, 
indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 
manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. 

  

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: 

84. O serviço de integração deverá ser realizado pelo fabricante os serviços de 
integração física e lógica no rack indicado pela contratante. 

85. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas: 
86. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware, BIOS e 

outros dispositivos integrados; 
87. Configuração do servidor para ser acessado e administrado pela ferramenta de 

gerenciamento; 
88. Ativação a parametrização básica de sistema operacional conforme exigido 

nativamente embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths 
de segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis; 

89. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de 8h 
24(oito horas), para explicação do funcionamento das funções básicas de gerencia e 
administração da solução; 

90. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução 
ofertada; 
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91. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e 
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter 
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas 
durante o hands-on. 

 - Prazo de Entrega de 40 (quarenta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

 

ITEM 03 (SOFTWARE DE BACKUP) 

SUBITEM 14 - LICENÇA DO VEEAM BACKUP & REPLICATION - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Licença perétua do Veeam Backup e Replicação Enterprise Plus para Ambiente 
WMWare, contemplando 01 (um) processador físico; 

2. Deverá possuir garantia e suporte do fabricante mínima de 36 (trinta e seis) meses, 
contemplando as atualizações do software (correções, “patches”, “updates” ou 
novas “releases”), quando disponíveis, mão de obra para suporte e atendimento 
remoto; 

3. Regime de atendimento e suporte na modalidade 8 x 5, 8 (oito) horas por dia e 
5(cinco) dias por semana, sem qualquer custo adicional com tempo de resposta 
máximo em até 4h (quatro) horas a partir da abertura do chamado técnico; 

4. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de software e serviços 
que compõem a solução ofertada. A omissão dessas informações acarretará na 
desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, 
na data de entrega da proposta. 

5. Prazo de Entrega de 40 (quarenta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 15 - AGENTES DO VEEAM BACKUP & REPLICATION PARA WINDOWS/LINUX - 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Licenças de uso do Agente Veeam Backup para ambiente Microsoft Windows e Linux, 
contemplando 10 (dez) servidores físicos. 

2. Os agentes devem ter integração com a solução Veeam Backup & Replication em uso 
pelo TRE-AL; 

3. A subscrição deverá garantir direito de uso e suporte do fabricante para no mínimo 
36 (trinta e seis) meses, contemplando as atualizações do software (correções, 
“patches”, “updates” ou novas “releases”), quando disponíveis, mão de obra para 
suporte e atendimento remoto. 

4. Regime de atendimento e suporte na modalidade 8 x 5, 8 (oito) horas por dia e 
5(cinco) dias por semana, sem qualquer custo adicional com tempo de resposta 
máximo em até 4h (quatro) horas a partir da abertura do chamado técnico. 

5. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de software e serviços 
que compõem a solução ofertada. A omissão dessas informações acarretará na 
desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, 
na data de entrega da proposta. 

6. Prazo de Entrega de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 
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SUBITEM 16 – SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, TUNNING E INTEGRAÇÃO COM CLOUD BACKUP, 
REPLICA E DISASTER RECOVERY - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

1. Serviços especializados de suporte remoto e presencial ajustes na solução de backup 
para ambiente virtualizado, a serem executados na modalidade de ticket máximo por 
tarefa individual ou grupo. 

2. A proponente deverá comprovar que possui em seu quadro funcional no mínimo dois 
profissionais técnicos capacitados e certificados na solução ofertada de forma a 
prover os serviços e tarefas listadas nesse termo de referência para implantação, 
suporte operacional, manutenção e otimização. 

3. Deverá apresentar mínimo um atestado de capacidade emitido por instituição 
pública ou privada de fornecimento, instalação, configuração, treinamento e suporte 
da solução ofertada para as funcionalidades requeridas de Backup e Replicação de 
Sites. 

4. A capacitação desses profissionais, deverá ser de nível técnico na solução ofertada, 
não sendo aceitas capacitações de venda de produtos. 

5. As tarefas deverão ser classificadas por modalidades e níveis de complexidade: baixa 
(NIVEL 1), média (NIVEL 2) e alta (NIVEL 3). 

6. Os serviços considerados de complexidade baixa (NIVEL 1), correspondem as 
seguintes tarefas a serem executas para cada plataforma. 

7. TAREFAS DE NÍVEL 1: 
1. Análise de 1 (uma) instancia de servidor de backup para diagnóstico de 

problemas de performance, network ou comunicação com os outros 
componentes conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante 
da solução (8 tickets) 

2. Análise de um servidor proxy para diagnóstico de problemas de performance, 
network ou comunicação com os outros componentes conforme métricas e 
melhores práticas definidas pelo fabricante da solução (8 tickets) 

3. Análise de 1 (uma) instancia de servidor repositório para diagnóstico de 
problemas de performance, network ou comunicação com os outros 
componentes conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante 
da solução (8 tickets) 

4. Análise de 1 (um) JOB de backup ou replicação para diagnostico de 
configuração identificando possíveis problemas ou otimizações necessárias 
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução (3 
tickets) 

5. Análise de 1 (uma) instancia de tape server diagnóstico de problemas de 
performance, network, comunicação SAN ou com os outros componentes 
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução (8 
tickets) 

6. Análise de infraestrutura de backup e levantamento de maquinas que serão 
protegidas para definição de requisitos necessários para backup na nuvem 
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução 
(20 tickets) 

7. Análise de infraestrutura de testes e automação da solução de backup e 
replicação para diagnóstico de problemas de configuração e performance 
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução 
(12 tickets) 

8. TAREFAS DE NÍVEL 2: 
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1. Criação de 1 (uma) VM que será utilizada para instalação da infraestrutura 
necessária no deploy de novas instancias para correções de performance e/ou 
escalabilidade, estando esse em conformidade com as recomendações e boas 
práticas do fabricante para os serviços de Backup, Replicação e Acelerador de 
WAN. Esse procedimento contemplará o quantitativo de ticket para cada 
máquina virtual. (1 ticket) 

2. Instalação e atualização dos sistemas operacionais suportados e homologados 
nas maquinas virtuais, somente nas versões de 64bit conforme descrito na 
solução: Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012 R2, 
Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, 
Microsoft Windows Server 2008 SP2, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 
8.x, Microsoft Windows 7 SP1. Esse procedimento contemplará o quantitativo 
de ticket para cada máquina virtual. (10 tickets) 

3. Instalação, configuração e parametrização de 1(uma) instancia de proxy, 
repositório, tape server ou acelerador WAN para correção de problemas de 
performance e/ou escalabilidade estando em conformidade com as políticas, 
melhores práticas e recomendações do fabricante. (30 tickets) 

4. Realizar procedimentos de atualização da solução de backup para correção de 
bug ou novas versões quando necessário. (10 tickets) 

5. Adicionar 1(um) vCenter, Servidores Linux ou Windows ao console de 
gerenciamento e demais servidores envolvidos na solução de backup e 
replicação. (2 tickets) 

6. Configuração ou reconfiguração de 1(um) novo repositório. (1 ticket) 
7. Configuração ou reconfiguração de 1(um) novo Scale-Out. (1 ticket) 
8. Reconfiguração de 1(um) JOB de backup conforme planejamento. (4 tickets) 
9. Reconfiguração de 1(um) JOB de réplica conforme planejamento. (6 tickets) 
10. Reconfiguração de 1(um) JOB para ambiente de verificação e testes da 

consistência do backup independente do ambiente de produção conforme 
planejamento. (8 tickets) 

11. Reconfiguração de 1(um) JOB para ambiente de verificação e testes da 
consistência da replicação independente do ambiente de produção conforme 
planejamento. (2 tickets) 

12. Configuração de 1(uma) instancia de cloud provider e/ou repositório externo 
para backup na nuvem conforme políticas e melhores práticas do fabricante 

13. Configuração de 1 (um) JOB de cópia de backup para a nuvem conforme 
políticas e melhores práticas do fabricante (4 tickets) 

14. Configuração de 1 (um) JOB de replicação para nuvem conforme políticas e 
melhores práticas do fabricante (6 tickets) 

9. TAREFAS DE NÍVEL 3: 
1. Realizar análise de 1(um) JOB inicial de backup ou de replicação para nuvem 

coletando os dados gerados pelos mesmos garantindo a cópia inicial do 
ambiente protegido ou a sincronização inicial do ambiente replicado. (10 
tickets) 

2. Realizar o planejamento de DR em nuvem definindo tarefas e procedimentos 
que deverão ser realizados conforme políticas e melhores práticas do 
fabricante, este procedimento será bilhetado por JOB (16 tickets) 

3. Teste de backup, replicação e restauração em 01 (uma) máquina virtual. (6 
tickets) 

4. Planejamento e DR total ou parcial do ambiente de produção em ambiente 
protegido (VIRTUAL LAB) de forma a testar o DR definido, conforme políticas e 
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melhores práticas do fabricante, este procedimento é bilhetado por VM (6 
tickets) 

5. Planejamento e DR total ou parcial do ambiente de produção para o DR, local 
ou na nuvem conforme políticas e melhores práticas do fabricante, este 
procedimento é bilhetado por VM (10 tickets) 

6. Readequação da equipe do licitante na solução e apresentação das 
modificações realizadas na infraestrutura, na modalidade Hands-On com 
apresentação do ambiente e documentação do mesmo. (30 tickets) 

7. Todos os serviços previstos poderão ser solicitados pela CONTRATANTE para 
execução em períodos de horário diurno ou noturno. 

10. A cada solicitação de intervenção ou projeto requisitado pela CONTRATANTE, deverá 
ser apresentado pela CONTRATADA o planejamento para a execução dos serviços 
com detalhamento das tarefas a serem realizadas e os resultados a serem 
alcançados de acordo com o que for requisitado. A CONTRATANTE avaliará o 
planejamento e determinará se o detalhamento e o resultado indicado estão de 
acordo com o solicitado. Após aprovado o planejamento de uma intervenção ou 
projeto, sua execução será realizada de acordo com as tarefas propostas no escopo. 
Caso seja apresentada ou solicitada qualquer nova variável ou alteração formal no 
objeto ou resultado inicialmente solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar 
adequação do escopo previsto no planejamento previamente aprovado por 
plataforma e nível de execução para nova aprovação. 

11. A cada trimestre a CONTRATANTE poderá realizar contratações por plataforma, para 
cada nível de complexidade previsto nesse documento, e estes serviços terão uma 
garantia de 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do termo de aceite 
pelos serviços prestados pela CONTRATADA. 

12. Estão vedadas contratações simultâneas para um mesmo tipo de intervenção ou 
projeto que porventura caracterize qualquer tipo de aditamento ou intervenção 
complementar de uma tarefa anteriormente contratada e executada, durante o 
período em que a garantia, de 90 (noventa) dias, estiver vigorando. 

13. Os serviços previstos nesse documento e em sua totalidade compõem o catálogo de 
serviços que foi preliminarmente criado de acordo com as demandas conhecidas. 
Contudo não restringe a criação de novos itens de acordo com necessidades futuras 
que possam advir de surgimento de alguma nova característica ou funcionalidade 
não prevista nas versões atuais dos softwares ou plataformas existentes no 
momento de criação desse catalogo. Caso ocorra esse fato, fica determinado que a 
CONTRATANTE, de acordo com a necessidade e durante a na vigência do contrato 
poderá elencar novos serviços, tarifando os respectivos sobre a mesma modalidade 
de Tickets por nível de complexidade de execução e submeter os respectivos à 
apreciação e aceite da CONTRATADA. 

- Prazo de 30 (trinta) dias, para início da execução dos serviços, contados a partir do 
recebimento da nota de empenho. 

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 
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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 ao detalhamento técnico feito e terá 
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente; 

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede 
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) 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 
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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 ou Relatório de Análise Técnica com assertiva quanto ao 
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 

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: 
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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-
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. 

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. 
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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) 

  

 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 

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 disc
riminado: 

  

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

            

            

TOTAL:   

  

RESUMO DE STATUS DA ATA 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:   

Quantitavivo executado via   
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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, 30 de setembro de 2019. 
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       ANEXO I-A 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E SUBITENS QUANTITATIVOS A SEREM 
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

Item Subitem Qtd. Descrição Valor Unitário 
do subitem 

Valor Total do 
subitem 

Valor Total do 
Item 

 
 
 
 

01 

1 3 Biblioteca Modular para Backup R$ 96.800,00 R$ 290.400,00 

R$ 2.069.490,00 

2 9 Drive LTO-7 R$ 39.510,00 R$ 355.590,00 
3 9 Drive LTO-8 R$ 43.840,00 R$ 394.560,00 
4 8 Conjunto de fitas LTO-7 R$ 37.115,00 R$ 296.920,00 
5 8 Conjunto de fitas LTO-8 R$ 85.000,00 R$ 680.000,00 
6 10 Conjunto de fitas de limpeza 

LTO 
R$ 1.690,00 R$ 16.900,00 

7 4 Etiquetas para fita LTO-7 R$ 2.980,00 R$ 11.920,00 
8 4 Etiquetas para fita LTO-8 R$ 5.800,00 R$ 23.200,00 

 
 

02 

9 2 Solução de Backup em Disco R$ 354.000,00 R$ 708.000,00 

R$ 1.958.244,00 

10 4 Módulo de Expansão Tipo 1 R$ 135.000,00 R$ 540.000,00 
11 2 Módulo de Expansão Tipo 2 R$ 229.872,00 R$ 459.744,00 
12 1 Software de Replicação de 

Dados 
R$ 20.500,00 R$ 20.500,00 

13 2 Servidor de Gerenciamento R$ 115.000,00 R$ 230.000,00 
 
 
 
 

03 

14 6 Licença do Veeam Backup & 
Replication 

R$ 21.900,00 R$ 131.400,00 

R$ 369.400,00 

15 2 Agentes do Veeam Backup & 
Replication para 
Windows/Linux 

R$ 24.000,00 R$ 48.000,00 

16 500 Serviços de Avaliação, Tunning 
e Integração com Cloud 

Backup, Replica e Disaster 
Recovery 

R$ 380,00 R$ 190.000,00 
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        ANEXO I-B 
 

       PROPOSTA COMPREÇOS POR SUBITEM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Subitem Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

do subitem 

Valor Total 
do subitem 

Valor Total 
do Item 

 
 
 
 

01 

1 3 Biblioteca Modular para Backup R$  R$   
 
 
 
R$  
  

2 9 Drive LTO-7 R$  R$  
3 9 Drive LTO-8 R$  R$  
4 8 Conjunto de fitas LTO-7 R$ R$ 
5 8 Conjunto de fitas LTO-8 R$ R$ 
6 10 Conjunto de fitas de limpeza LTO R$ R$ 
7 4 Etiquetas para fita LTO-7 R$ R$ 
8 4 Etiquetas para fita LTO-8 R$ R$ 

 
 

02 

9 2 Solução de Backup em Disco R$ R$  
 
R$  
 

10 4 Módulo de Expansão Tipo 1 R$ R$ 
11 2 Módulo de Expansão Tipo 2 R$ R$ 
12 1 Software de Replicação de Dados R$ R$ 
13 2 Servidor de Gerenciamento R$ R$ 

 
 

03 

14 6 Licença do Veeam Backup & 
Replication 

R$ R$  
 
R$  
 

15 2 Agentes do Veeam Backup & 
Replication para Windows/Linux 

R$ R$ 

16 500 Serviços de Avaliação, Tunning e 
Integração com Cloud Backup, 

Replica e Disaster Recovery 

R$ R$ 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0603122)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 283



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

64 
 

 

 

                                             ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019 
  

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 0004514-28.2019.6.02.8000 
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 nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº XX/2019, nos termos 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais 
normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019: 

 

ITEM SUBITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

 
       

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

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA/INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE GARANTIA.  
 
3.1. O prazo máximo para a entrega dos materiais/início da execução dos serviços 
será de:  

 
a) 30 (trinta) dias, para os subitens 04, 05, 06, 07, 08, 12, 14, 15 e 16; 
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b) 40 (noventa) dias, para o subitem 01, 02, 03, 09, 10, 11 e 13. 

 

3.2. O prazo de garantia dos equipamentos/serviços será de: 
 
a) 12 (doze) meses para os subitens 04, 05, 06, 07 e 08; 
b) 36 (trinta e seis) meses para os subitens 14 e 15; 

c) 60 (sessenta) meses para os Itens 01, 02, 03, 09, 10, 11, 12 e 13; 

d) 90 (noventa) dias, para o subitem 16. 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

 
4.2. 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 termo,  toda a documentação referente ao mesmo; 
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à 
boa execução das obrigações contratuais; e 
e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa. 

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

5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços; 

b) 
Fornecer 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; 

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

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

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

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

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

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

i)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 
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j)  Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração 
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, 
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, 
informações, regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob 
pena de responsabilidade civil, penal e administrativa; 

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

l)  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades neces
sárias para prestar a garantia on-site. 

m) Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, refer
entes a  qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia técnica; 

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

 
6 - DO PAGAMENTO. 
 
6.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, quando mantidas as mesmas condições iniciais 
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos: 

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

6.2.      Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

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

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

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
7.1. O objeto deverá ser entregue, no prazo previsto no item 3 deste edital, por e-
mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de expediente normal, de segunda a sexta-
feira, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida 
Menino Marcelo (antiga via expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-005, sob 
agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 
 
7.2. O objeto será recebido: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações. 

 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos 
do Tribunal. 
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7.3.  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. 

 
7.4.   As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no 
sítio do fabricante. 
  
7.5.   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 ou Relatório de Análise Técnica com assertiva quanto ao 
recebimento definitivo. 
 
7.6. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
7.7. O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após o 
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
7.8. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
7.9. 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. 
 
7.10.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 8. 
 
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
8.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades:  

 
a. Advertência:  
 

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

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

 
b. Multa de: 
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1) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do objeto com 
atraso injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

- 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 

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

2)0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a inc
idência 30 (trinta) dias corridos; 

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

-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. 

3) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

4) 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; 

5) 10% sobre o valor global da Ata de Registro de Preços, na hipótese de recusa 
em assinar a Ata 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.  

 
8.2.    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. 
 
8.3.   As sanções previstas nos itens "20.1.a", “20.1.c” e “20.1.d” poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
8.4.   O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
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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.  Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
8.7.   Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
8.8.   O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua 
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou 
ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
8.9.    Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
8.10.    Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
8.11.    O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
8.12.    O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
8.13.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
8.14.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
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 8.666/1993 e  10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
8.16.   Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS 
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9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018 de 30/08/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

Maceió, XX de XXXX de 2019. 
 
Pelo TRE/AL: 

    
  Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente 
 

Pela Empresa: 
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INFORMAÇÃO Nº 5947 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

Assunto: Minuta de edital. Pregão Eletrônico. Registro de Preços para eventual
aquisição de equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a solução de
backup em uso neste Tribunal, no intuito de substituir equipamentos fora de garantia
e/ou obsoletos utilizados.

 

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Trata-se de Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos e licenças de
softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso neste Regional, no intuito
de substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados, bem como
prestação de serviços.

 

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

 

Através de contato telefônico com o servidor Cristino Bulhões, foram acrescentados,
no Termo de Referência, os prazos de entrega dos subitens 13, 14 e 15, bem como o
prazo para início da execução dos serviços do subitem 16.

 

Outrossim, informo que foi dispensada a divulgação de Intenção de Registro de Preços,
conforme determinação contida no Despacho GSAD 0601934.

 

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
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“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
 

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

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 02/10/2019, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 02/10/2019, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 02/10/2019, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603123 e o código CRC 0354EFBA.

0004514-28.2019.6.02.8000 0603123v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2019.
Reporto-me à Informação 5947, da SLC, para

submeter a minuta de evento 0603122 à análise da AJ-DG,
destacando a proposição de evento 0602920, no que respeita
à previsão orçamentária para suportar a despesa a ser
incorrida neste exercício, destacando, de todo modo, tartar-se
de hipótese de registro de preços, o que torna possível, em
nosso modo de entender, a continuidade do feito mesmo
pendente a questão assinalada, em face do que prevê o § 2º do
art. 7º do Decreto nº 7.892/2013.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/10/2019, às 19:03, 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
0603142 e o código CRC 997B4FB6.

0004514-28.2019.6.02.8000 0603142v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2019.
Tendo em vista a proposição constante do

Despacho COINF 0602301, lavrado no PA 0008496-
50.2019.6.02.8000, chamo o pressente feito à ordem para
devolvê-lo à SEIC, no sentido de reavaliar a estimativa de
preço, considerando o valor registrado na ata de evento
0603067, sem prejuízo de possíveis providências com o fim de
adesão aos itens assinalados pela STI, em tramitação nos
referidos autos.

Após, eveoluir os autos à SLC, para ajuste da
minuta do edital, com remessa paralela à COFIN, para ciência
da nova estimativa.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/10/2019, às 20:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603166 e o código CRC 01448929.

0004514-28.2019.6.02.8000 0603166v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2019.
À SGO,
Para ciência dos despachos SAD (0602920) e

(0603166).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/10/2019, às 22:41, 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
0603184 e o código CRC 0982A347.

0004514-28.2019.6.02.8000 0603184v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de outubro de 2019.
À SAD,
 
Em face do despacho contido no evento 0603166.
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 03/10/2019, às 13:40, 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
0603424 e o código CRC 42B8E329.

0004514-28.2019.6.02.8000 0603424v1
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Planilha1

Página 1

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – COMAP

Seção de Instrução de Contratações – SEIC

Solução de Backup – PA 0004514-28.2019 – TIC nº 35/2019

LOTE 01   - BACKUP EM FITA

Item Descrição

1 Biblioteca Modular para Backup 3 1 100.000,00 96.800,00 106.320,00 101.040,00 96.800,00 290.400,00
2 Drive LTO-7 9 49.900,00 39.510,00 41.875,00 43.761,67 0,00 355.590,00
3 Drive LTO-8 9 2 47.300,00 43.840,00 46.235,00 45.791,67 87.680,00 394.560,00
4 Conjunto de fitas LTO-7 8 41.000,00 39.625,00 37.115,00 39.246,67 0,00 296.920,00
5 Conjunto de fitas LTO-8 8 5 85.000,00 87.175,00 85.874,00 86.016,33 425.000,00 680.000,00
6 Conjunto de fitas de limpeza LTO 10 1 1.690,00 1.710,00 1.810,00 1.736,67 1.690,00 16.900,00
7 Etiquetas para fita LTO-7 4 3.000,00 2.980,00 3.598,00 3.192,67 0,00 11.920,00
8 Etiquetas para fita LTO-8 4 2 5.800,00 5.950,00 6.012,00 5.920,67 11.600,00 23.200,00

VALOR TOTAL LOTE 01 622.770,00 2.069.490,00

LOTE 02   - BACKUP EM DISCO

Item Descrição

1 Solução de Backup em Disco 2 1 368.000,00 354.000,00 385.985,00 198.000,00 369.328,33 276.000,00 708.000,00
2 Módulo de Expansão Tipo 1 4 1 135.000,00 140.000,00 139.452,00 66.650,00 138.150,67 103.325,00 540.000,00
3 Módulo de Expansão Tipo 2 2 1 260.000,00 241.000,00 229.872,00 243.624,00 229.872,00 459.744,00
4 Software de Replicação de Dados 1 41.000,00 20.500,00 22.201,00 27.900,33 0,00 20.500,00
5 Servidor de Gerenciamento 2 2 115.000,00 120.000,00 128.987,00 121.329,00 230.000,00 230.000,00

VALOR TOTAL LOTE 02 839.197,00 1.958.244,00

Quant. a 
ser 

registrada

Quant. 
mínima a 
adquirir

Preços Plugnet 
R$ (0592699)

Preços 
Supriservice R$ 

(0599366)

Preços 
Newsupri R$ 

(0599374)

ARP TRE-
PA 62/2019

Preço Médio 
Unitário do Item 

R$

Preço mínimo a 
adquirir R$

Preço Total 
Estimado a registrar 

R$

Quant. a 
ser 

registrada

Quant. 
mínima a 
adquirir

Preços Plugnet 
R$ (0592699)

Preços 
Supriservice R$ 

(0599366)

Preços 
Newsupri R$ 

(0599374)

ARP TRE-
PA 62/2019

Preço Médio 
Unitário do Item 

R$

Preço mínimo a 
adquirir R$

Preço Total 
Estimado a registrar 

R$
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Planilha1

Página 2

LOTE 03   - SOFTWARE DE BACKUP

Item Descrição

1 Licença do Veeam Backup & Replication 6 2 21.900,00 23.000,00 29.000,00 24.633,33 43.800,00 131.400,00

2 2 24.000,00 25.500,00 28.000,00 25.833,33 0,00 48.000,00

3 500 380,00 410,00 455,00 415,00 0,00 190.000,00

VALOR TOTAL LOTE 03 43.800,00 369.400,00

TOTAL DA AQUISIÇÃO/REGISTRO DE PREÇOS – R$
1.505.767,00 4.397.134,00

Menores preços cotados
Média incluindo preço ARP TRE-PA

Quant. a 
ser 

registrada

Quant. 
mínima a 
adquirir

Preços Plugnet 
R$ (0592699)

Preços 
Supriservice R$ 

(0599366)

Preços 
Newsupri R$ 

(0599374)

Preço Médio 
Unitário do Item 

R$

Preço mínimo a 
adquirir R$

Preço Total 
Estimado a registrar 

R$

Agentes do Veeam Backup & 
Replication para Windows/Linux
Serviços de Avaliação, Tunning e 
Integração com Cloud Backup, Replica e 
Disaster Recovery
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Planilha1

Página 1

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – COMAP

Seção de Instrução de Contratações – SEIC

Solução de Backup – PA 0004514-28.2019 – TIC nº 35/2019

LOTE 01   - BACKUP EM FITA

Item Descrição

1 Biblioteca Modular para Backup 3 1 100.000,00 96.800,00 106.320,00 101.040,00 96.800,00 290.400,00
2 Drive LTO-7 9 49.900,00 39.510,00 41.875,00 43.761,67 0,00 355.590,00
3 Drive LTO-8 9 2 47.300,00 43.840,00 46.235,00 45.791,67 87.680,00 394.560,00
4 Conjunto de fitas LTO-7 8 41.000,00 39.625,00 37.115,00 39.246,67 0,00 296.920,00
5 Conjunto de fitas LTO-8 8 5 85.000,00 87.175,00 85.874,00 86.016,33 425.000,00 680.000,00
6 Conjunto de fitas de limpeza LTO 10 1 1.690,00 1.710,00 1.810,00 1.736,67 1.690,00 16.900,00
7 Etiquetas para fita LTO-7 4 3.000,00 2.980,00 3.598,00 3.192,67 0,00 11.920,00
8 Etiquetas para fita LTO-8 4 2 5.800,00 5.950,00 6.012,00 5.920,67 11.600,00 23.200,00

VALOR TOTAL LOTE 01 622.770,00 2.069.490,00

LOTE 02   - BACKUP EM DISCO

Item Descrição

1 Solução de Backup em Disco 2 1 368.000,00 354.000,00 385.985,00 198.000,00 369.328,33 276.000,00 552.000,00
2 Módulo de Expansão Tipo 1 4 1 135.000,00 140.000,00 139.452,00 66.650,00 138.150,67 103.325,00 413.300,00
3 Módulo de Expansão Tipo 2 2 1 260.000,00 241.000,00 229.872,00 243.624,00 229.872,00 459.744,00
4 Software de Replicação de Dados 1 41.000,00 20.500,00 22.201,00 27.900,33 0,00 20.500,00
5 Servidor de Gerenciamento 2 2 115.000,00 120.000,00 128.987,00 121.329,00 230.000,00 230.000,00

VALOR TOTAL LOTE 02 839.197,00 1.675.544,00

Quant. a 
ser 

registrada

Quant. 
mínima a 
adquirir

Preços Plugnet 
R$ (0592699)

Preços 
Supriservice R$ 

(0599366)

Preços 
Newsupri R$ 

(0599374)

ARP TRE-
PA 62/2019

Preço Médio 
Unitário do Item 

R$

Preço mínimo a 
adquirir R$

Preço Total 
Estimado a registrar 

R$

Quant. a 
ser 

registrada

Quant. 
mínima a 
adquirir

Preços Plugnet 
R$ (0592699)

Preços 
Supriservice R$ 

(0599366)

Preços 
Newsupri R$ 

(0599374)

ARP TRE-
PA 62/2019

Preço Médio 
Unitário do Item 

R$

Preço mínimo a 
adquirir R$

Preço Total 
Estimado a registrar 

R$

Planilha CORRIGIDA resumo preços c/itens ARP TRE-PA 42/2019 (0603519)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 302



Planilha1

Página 2

LOTE 03   - SOFTWARE DE BACKUP

Item Descrição

1 Licença do Veeam Backup & Replication 6 2 21.900,00 23.000,00 29.000,00 24.633,33 43.800,00 131.400,00

2 2 24.000,00 25.500,00 28.000,00 25.833,33 0,00 48.000,00

3 500 380,00 410,00 455,00 415,00 0,00 190.000,00

VALOR TOTAL LOTE 03 43.800,00 369.400,00

TOTAL DA AQUISIÇÃO/REGISTRO DE PREÇOS – R$
1.505.767,00 4.114.434,00

Menores preços cotados
Média incluindo preço ARP TRE-PA

Quant. a 
ser 

registrada

Quant. 
mínima a 
adquirir

Preços Plugnet 
R$ (0592699)

Preços 
Supriservice R$ 

(0599366)

Preços 
Newsupri R$ 

(0599374)

Preço Médio 
Unitário do Item 

R$

Preço mínimo a 
adquirir R$

Preço Total 
Estimado a registrar 

R$

Agentes do Veeam Backup & 
Replication para Windows/Linux
Serviços de Avaliação, Tunning e 
Integração com Cloud Backup, Replica e 
Disaster Recovery
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de outubro de 2019.
À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Retornou o procedimento a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC para reavaliação da estimativa de preços feita
na Informação SEIC nº 5821 (0600303), tendo em vista os valores
registrados recentemente na ARP 42/2019 do TRE-PA para itens
equivalentes a 2 (dois) dos 16 (dezesseis) itens requeridos no Termo
de Referência TIC 48 (0601671), na forma determinada no Despacho
GSAD 0603166.

Assim, refeita a Planilha de preços e considerando os
valores registrados para esses 2 (dois) itens na supramencionada
ARP, obtivemos, para aquisição mínima estimada, o valor total de R$
1.505.767,00 (hum milhão, quinhentos e cinco mil, setecentos e
sessenta e sete reais) e de R$ 4.114.434,00 (quatro milhões, cento e
quatorze mil, quatrocentos e trinta e quatro reais) para o registro
total dos itens (Planilha 0603519).

Entretanto, diante disso, não podemos, uma vez
mais, deixar de chamar atenção para a discrepância entre os valores
estimados com base exclusivamente em cotações recebidas de
fornecedores e os valores efetivamente praticados/registrados nos
certames, os quais representam de fato valores de mercado e não de
"folders" ou "de balcão" como costumam chamar os preços
fornecidos na fase interna para formação de estimativa de
preços, objetivando, em especial, as contratações de TIC.

Nesse caso específico, os itens da ARP do TRE-PA foram
registrados com valores de 55,93% e 49,37%, ou seja, em torno de
50% (cinquenta por cento) abaixo dos estimados por nós nos
presentes autos para os mesmos itens, confirmando e demonstrando
o que vimos dizendo reiteradamente em procedimentos de TIC.

Com a inclusão desses valores da ARP nº 42/2019 do
TRE-PA para a formação da nova estimativa de preço (Planilha
0603519), a média desses dois itens chegou a baixar mais de 20% 
(vinte por cento) dos valores originalmente estimados (Planilha
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0600302), lembrando, inclusive, que já foram utilizados para
indicação da estimativa inicial os menores preços cotados dentre os
recebidos de 3 (três) empresas especializadas.

Assim, na falta de alternativa mais apropriada,
sugerimos, com a máxima vênia, que seja avaliada, com suporte da
unidade técnica demandante, a viabilidade de se utilizar um
percentual, com razoabilidade, para rebaixamento da estimativa de
preço de todos os itens objeto do presente procedimento, no caso,
com base nos preços registrados nessa ARP do TRE-PA, vez que,
ressalvado nosso total desconhecimento no assunto, a experiência do
Tribunal tem demonstrado essa possibilidade em todos os
procedimentos anteriores de mesma natureza, medida que pode
alçar o preço estimado a um valor mais próximo possível da realidade
de mercado, por ser coerente e permitir maior segurança para o
Tribunal nesse tipo de contratação com preços tão elevados.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 03/10/2019, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603520 e o código CRC 5414DE54.

0004514-28.2019.6.02.8000 0603520v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de outubro de 2019.
 
À COINF (e SAD/COFIN) para ciência,
 
Senhor Coordenador,
 
1. Solicitamos indicar os itens/valores da aquisição

mínima da solução de backup destes autos que seriam custeio
(serviços, componentes, etc) e os que seriam de investimentos
(software, material permanente). Vide planilha final no doc.
0603519.

2. A depender do montante de cada categoria
(custeio/investimento) poderá ser necessário converter (na 5ª
e última fase de crédito adicional) despesas de custeio em
investimento ou o contrário, antes de emitirmos a reserva de
crédito. Lembramos que já havíamos indagado sobre esta
separação no item 3 do doc. 0601716.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES, Chefe
de Seção Substituto, em 03/10/2019, às 14:51, 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
0603533 e o código CRC 7B3DF3D8.

0004514-28.2019.6.02.8000 0603533v1

  

Despacho SGO 0603533         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 306



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

 

DESPACHO

Maceió, 03 de outubro de 2019.
À SGO
 
Sr. Chefe, 
 
Em atenção ao Despacho SGO 0603533, com base

no Despacho COINF 0599957, acrescento dado adicional
quanto à custeio e invetimento:

 
Lote 01 (Backup em Fita)

Item Descrição
Quantidade

a ser
registrada

Estimativa
inicial -

Exercício
2019

Tipo
Custeio/Investimento

01
Biblioteca
Modular

para
Backup

03 01 Investimento

02 Drive LTO-
7 09 ** Investimento

03 Drive LTO-
8 09 02 Investimento

04
Conjunto
de fitas
LTO-7

08 ** Custeio

05
Conjunto
de fitas
LTO-8

08 05 Custeio
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06
Conjunto

de fitas de
limpeza

LTO
10 01 Custeio

07
Etiquetas
para fita

LTO-7
04 ** Custeio

08
Etiquetas
para fita

LTO-8
04 02 Custeio

 

Lote 02 (Backup em Disco)

Item Descrição
Quantidade

a ser
registrada

Estimativa
inicial -

Exercício
2019

Tipo
Custeio/Investimento

01
Solução de
Backup em

Disco
02 01 Investimento

02
Módulo de

Expansão Tipo
1

04 01 Investimento

03
Módulo de

Expansão Tipo
2

02 01 Investiomento

04
Software de

Replicação de
Dados

01 ** Investimento

05 Servidor de
Gerenciamento 02 02 Investimento

 

Lote 03 (Software de Backup)

Item Descrição
Quantidade

a ser
registrada

Estimativa
inicial -

Exercício
2019

Tipo
Custeio/Investimento

Licença do
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01 Veeam Backup
& Replication

06 02 Investimento

02

Agentes do
Veeam Backup
& Replication

para
Windows/Linux

02 ** Investimento

03

Serviços de
Avaliação,
Tunning e
Integração
com Cloud
Backup,
Replica e
Disaster
Recovery

500 ** Custeio

 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 03/10/2019, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603562 e o código CRC 2F4004F4.

0004514-28.2019.6.02.8000 0603562v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

1 
 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº 0004514-28.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Data: XX de XXXX de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito 

neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de 
equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso 
neste Tribunal, e, ainda, prestação de serviços, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Secretaria de Tecnologia da Informação. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas 
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 7.892/2013 atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se 
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição 
de equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso 
neste Tribunal, incluindo serviços de instalação, no intuito de substituir equipamentos fora de 
garantia e/ou obsoletos utilizados, e, ainda, prestação de serviços, conforme especificações 
descritas nos Anexos I e I-A deste edital. 

 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade 
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL, 
observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo I-A. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

2 
 

 

 

 
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após 
realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o 
registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

 
3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA/INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE GARANTIA.  
 
3.1. O prazo máximo para a entrega dos materiais/início da execução dos serviços 
será de:  
 
a) 30 (trinta) dias, para os subitens 04, 05, 06, 07, 08, 12, 14, 15 e 16; 

b) 40 (noventa) dias, para o subitem 01, 02, 03, 09, 10, 11 e 13. 

 
3.2. O prazo de garantia dos equipamentos/serviços será de: 
 
a) 12 (doze) meses para os subitens 04, 05, 06, 07 e 08; 
b) 36 (trinta e seis) meses para os subitens 14 e 15; 

c) 60 (sessenta) meses para os Itens 01, 02, 03, 09, 10, 11, 12 e 13; 

d) 90 (noventa) dias, para o subitem 16. 

 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.   Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas 
as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
4.2. Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio 
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 

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

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

4.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
4.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
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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). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins 
de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, 
criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 

6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 
5.450/2005). 
 

6.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 
(inciso IV, do art. 13, do Decreto 5.450/2005). 
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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 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

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

 

6.4.  Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo 
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado 
o disposto no item 6.7 do edital; 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste edital. 

 

6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, 
sob pena de desclassificação. 
 

6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo 
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital. 

 
6.4.2.1.  Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais 
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para 
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na 
execução contratual. 

 
6.4.3. Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro 
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na 
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 10.1. 

 
6.4.4. Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do produto 
ofertado. 

 

6.5. As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas 
pelo(s) vencedor(es). 
 

6.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 

6.7. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem 
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prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período 
de 60 (sessenta) dias. 
 

6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais e Serviços do 
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 

6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou 
encargo. 
 

6.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 

6.11. O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto 
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie 
expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 

7.1. O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via 
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão 
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital. 
 

7.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou 
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas 
pelo pregoeiro. 
 

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

 

7.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 

8.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva, 
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e 
respectivo horário de registro e valor. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total de cada item 
ofertado. 
 
8.1.2. Os lances para cada item deverá contemplar todos os subitens que o compõe. 
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8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 
 

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

8.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro pelo sistema. 
 

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

8.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

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

 

8.7.   A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 

 

8.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
neste Edital. 
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
9.1.  O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do 
menor preço por item decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, constantes do Anexo I-A, que 
representam uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, 
vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 

 
9.2.1.   O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor do item 
ofertado e de todos os subitens que o compõem. 
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9.2.2.   O licitante deverá encaminhar o modelo de proposta, em conformidade 
com o Anexo I-B, devidamente preenchido, onde constem os valores unitários e totais 
de cada um dos subitens que compõe o item ofertado. 
 

9.3.  Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 

9.4.  Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado 
de julgamento das Propostas de Preços. 

 

9.5.  Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao edital. 
 

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

 
10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO. 
 

10.1.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os 
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, 
banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

 

10.2. A licitante também deverá encaminhar, quando solicitado pelo pregoeiro, via 
sistema, o modelo de proposta, constante no Anexo I-B, devidamente preenchido, onde 
constem os valores unitários e totais de cada um dos subitens que compõe o item ofertado. 

 
11 - DA HABILITAÇÃO. 
 

11 .1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema 
de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a 
análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato 
“on line” do site do Comprasnet. 
 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com 
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do 
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá 
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via 
protocolo. 
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b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de 
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em 
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. 
do edital: 
 

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

 
e) Quanto à qualificação econômico-financeira: 

 
e.1) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data de 
abertura do certame.  

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

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

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

11.4.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o item 11.4., será assegurado prazo de cinco 
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
11.4.2.   Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de 
habilitação. 
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11.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 
 
11.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 11.4.1. e 11.4.3. 
 
11.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 
11.4.1. e 11.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração 
pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 

 
11.5. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 11.1. e no item 11.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
11.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
11.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF. 
 
11.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
12 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
 
12.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação a 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 da Lei 
Complementar nº 123/2006. 
 

12.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
12.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
12.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico, 
após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação 
entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, na ordem de classificação. 

 
12.2. Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve uma empresa 
de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja 
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até 5% (cinco por cento) superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema 
enviará mensagem, via chat, informando quais os itens terão desempate no lance. 
 
12.3. Para efeito do disposto no item 12.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 

I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal procedimento, 
o Sistema selecionará os itens com tais características, disponibilizando-os 
automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem 
também automática, por meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo 
de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido; 
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo lugar 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma condição, na 
ordem de classificação; 
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação 
dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não existindo 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a classificação 
inicial; 
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da 
primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema 
fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando 
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate; 
 
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, quando 
houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e classificação 
final dos fornecedores participantes. 

 
12.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais.  
 
12.5. Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo será 
interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de onde 
parou. 
 
13 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. 

13.1.  Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência 
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010. 
 
14 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
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14.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça 
impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

14.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 

 

14.1.2.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 

 

14.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à 
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-
mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este 
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
15- DOS RECURSOS. 
 
15.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
15.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término 
do tempo informado. 
 
15.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro 
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, 
o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 3 
(três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados 
para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio 
eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade 
competente. 

 
15.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que 
não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
15.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado 
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo 
pregoeiro ao vencedor. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
16.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 
16.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
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16.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do 
Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002. 
 
17 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
17.1.  Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
18 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
18.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 

18.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III 
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 

 
18.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e 
só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
18.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 18.3.1., podendo 
ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

18.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
18.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
18.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
18.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
18.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 18.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 18.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
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18.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
18.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
18.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
18.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
18.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
18.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
 

18.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 18.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
18.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 

 
18.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
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18.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
18.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
18.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
18.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 18.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
18.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de 
órgãos não participantes que aderirem.  
 
19 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
19.1.  O objeto deverá ser entregue, no prazo previsto no item 3 deste edital, por e-mail ou 
ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de expediente normal, de segunda a sexta-feira, 
na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida 
Menino Marcelo (antiga via expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-005, 
sob agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 
 
19.2. O objeto será recebido: 

 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações. 

 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos 
do Tribunal. 

19.3.  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. 
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19.4.   As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no 
sítio do fabricante. 

  
19.5.   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 ou Relatório de Análise Técnica com assertiva quanto ao 
recebimento definitivo. 

 
19.6. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
19.7. O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após o 
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
19.8. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
19.9. 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. 
 
19.10.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 20. 
 
20 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
20.1.  Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades:  
 
a. Advertência:  
 

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

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

 
b. Multa de: 

 
1) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do objeto com atraso 
injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

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

2)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; 

- 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 

-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. 

3) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

4) 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; 

5) 10% sobre o valor global da Ata de Registro de Preços, na hipótese de recusa em 
assinar a Ata 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.  

 
20.2.    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. 
 
20.3.   As sanções previstas nos itens "20.1.a", “20.1.c” e “20.1.d” poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
20.4.   O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
 
20.5.   O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
20.6.  Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
20.7.   Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
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indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas 
em fatos comprovados. 
 
20.8.   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.  
 
20.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
20.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
20.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
20.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
20.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
20.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
20.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
20.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
21 - DO PAGAMENTO. 
 
21.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, quando mantidas as mesmas condições iniciais 
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos: 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão 
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – 
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS 
– CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de 
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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. 

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

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

22 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
22.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, 
alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e gestão 
administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material Permanente) e 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). 
 
22.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
23 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
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23.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e 

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

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

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

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

24 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 

24.1.  São obrigações do detentor da Ata: 
 

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

 
24.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

 
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações 
do Edital e com os termos da proposta de preços; 

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

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

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

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

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

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

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

i)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 
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j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou 
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, 
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, 
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa; 

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

l)  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias p
ara prestar a garantia on-site. 

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

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

 
25 - DA PUBLICIDADE. 
 
25.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
25 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS. 
 
25.1. É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o fornecedor convocado 
para assinar a ata não tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes. 
 
26 - DISPOSIÇÕES GERAIS. 
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26.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o certame, ou, 
no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em parte, dando ciência aos 
participantes, na forma da legislação vigente. 
 
26.2.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
26.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
26.4.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
26.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
26.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
26.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
26.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
26.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e Contratos, bairro Farol, CEP: 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
26.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública, 
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para 
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
26.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 26.9, no caso de ser retirado em 
Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
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26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

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

 
26.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

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

      TERMO DE REFERÊNCIA  
 

01. Objeto 
Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos e licenças de softwares 
para compor/atualizar a solução de backup em uso neste Tribunal, no intuito 
de substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados. 

02. Quantidade 

  

Item 01 (Backup em Fita) 

Subitem Descrição 
Quantidade a ser 
registrada 

01 Biblioteca Modular para Backup 03 

02 Drive LTO-7 09 

03 Drive LTO-8 09 

04 Conjunto de fitas LTO-7 08 

05 Conjunto de fitas LTO-8 08 

06 Conjunto de fitas de limpeza LTO 10 

07 Etiquetas para fita LTO-7 04 

08 Etiquetas para fita LTO-8 04 

  

Item 02 (Backup em Disco) 

Subitem Descrição 
Quantidade a ser 
registrada 

09 Solução de Backup em Disco 02 

10 Módulo de Expansão Tipo 1 04 

11 Módulo de Expansão Tipo 2 02 

12 Software de Replicação de Dados 01 

13 Servidor de Gerenciamento 02 

  

Item 03 (Software de Backup) 

Subitem Descrição 
Quantidade 
a ser 
registrada 

14 Licença do Veeam Backup & Replication 06 
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15 
Agentes do Veeam Backup & Replication 
para Windows/Linux 

02 

16 
Serviços de Avaliação, Tunning e 
Integração com Cloud Backup, Replica 
e Disaster Recovery 

500 

  

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: 

 Item 01 (Backup em Fita) 

Subtem Descrição Resumo das Especificações (Mínimas) 

01 
Biblioteca Modular 
para Backup 

 Capacidade para 32 Fitas 
 Suporte para pelo menos 04 Drives 
 Suporta a mail slot 
 Leitor de código de barras 

 

02 Drive LTO-7 

 Drive para fita LTO-7 
 Conexão FC 
 Deve ser plenamente compatível com o Item 01 

 

03 Drive LTO-8 

 Drive para fita LTO-8 
 Conexão FC 
 Deve ser plenamente compatível com o Item 01 

 

04 
Conjunto de fitas 
LTO-7 

 Conjunto contendo 20 fitas LTO-7 
 Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca 

homologada pelo mesmo 

05 
Conjunto de fitas 
LTO-8 

 Conjunto contendo 20 fitas LTO-8 
 Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca 

homologada pelo mesmo 

06 
Conjunto de fitas de 
limpeza LTO 

 Conjunto contendo 2 fitas LTO para limpeza 
 Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca 

homologada pelo mesmo 

07 
Etiquetas para fitas 
LTO-7 

 Conjunto contendo: 
o 100 etiquetas de código de barras 
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 para fitas LTO-7 RW 
o 10 etiquetas pata fitas LTO de 

limpeza 
 Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 

ou por marca homologada pelo mesmo 

08 
Etiquetas para fitas 
LTO-8 

 Conjunto contendo: 
o 100 etiquetas de código de barras 

para fitas LTO-8 RW 
o 10 etiquetas pata fitas LTO de 

limpeza 
 Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 

ou por marca homologada pelo mesmo 

Item 02 (Backup em Disco) 

Subitem Descrição Resumo das Especificações (Mínimas) 

09 
Solução de Backup 
em Disco 

 Capacidade liquida instalada: 36 TB 
 Expensível até pelo menos 100 TB 

10 
Módulo de Expansão 
Tipo 1 

 Capacidade liquida instalada: 
36 TB 

 Deve ser do mesmo 
fabricante do Item 01 ou por 
marca homologada pelo 
mesmo 

 Deve ser compatível com o 
Item 01 

11 
Módulo de Expansão 
Tipo 2 

 Capacidade liquida instalada: 
36 TB 

 Deve ser do mesmo 
fabricante do Item 01 ou por 
marca homologada pelo 
mesmo 

 Deve ser compatível com a 
solução em uso pelo TRE-AL 

12 
Software de 
Replicação de Dados 

 Licença de uso de software 
de replicação de dados 

 Deve ser do mesmo 
fabricante do Item 01 ou por 
homologado pelo mesmo 

  

Item 03 (Software de Backup) 
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Subitem Descrição 
Resumo das 
Especificações 
(Mínimo) 

13 Licença do Veeam Backup & Replication 06 

14 
Agente do Veeam Backup & Replication para 
Windows/Linux 

04 

15 
Serviços Consultivos de Vvaliação, Tunning e 
Integração com Cloud Backup, Replica e Disaster 
Recovery 

  

  

04. Valor 
Estimado 

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

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 definido nos itens. 

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) 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0603704)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 336



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

28 
 

 

 

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 eventual aquisição de equipamentos e licenças de 
softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso neste Tribunal, no intuito 
de substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de Preço para eventual aquisição de equipamentos e licenças de 
softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso neste Tribunal, no intuito 
de 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. 
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2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

Dotar o TRE/AL de Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos e licenças 
de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso neste Tribunal, no intuito 
de substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados assegurando 
tanto desempenho adequado quanto confiabilidade. 

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

1. Planejamento Estrate  gico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança de 
tecnologia da informaça   o; 

2. Plano Estrate gico de Tecnologia da Informaça  o e Comunicaça   o (PETIC): viabilizar 
serviços e soluço es de TIC; 

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informaça   o e Comunicaça o (PDTIC): manter parque 
tecnolo gico atualizado. 

  

Conforme Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação 
- Exercício 2019, acessado em 06/08/2019: 

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-al-plano-de-contratacoes-de-solucoes-de-tic-
2019 

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 0004514-
28.2019.6.02.8000 

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

É pretendido o Registro de Preço para eventual aquisição de 
equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso 
neste Tribunal, no intuito de substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos 
utilizados. 

  

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). 

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

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto 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 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 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 pe
ríodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 

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

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

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

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

8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, 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, 
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regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa; 

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

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

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

  
CONDIÇÕES GERAIS 

1. Todas as especificações definidas neste Termo de Referência não mínimas, sendo 
aceitos equipamentos/softwares com características superiores, desde que 
plenamente compatíveis. 

2. Cada lote deverá ser fornecido por um único licitante. 
3. Todos os itens incluídos em cada lote lote devem ser necessariamente do mesmo 

fabricante. 

  

ITEM 01 (BACKUP EM FITA) 

  

SUBITEM 01 - BIBLIOTECA MODULAR PARA BACKUP - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

  

REQUISITOS DE ARQUITETURA: 

1. Possuir mecanismo robotizado que permita automação completa da movimentação 
dos cartuchos internamente com um mínimo de 2 (duas) controladoras Fibre Channel 
redundantes e hot swap (que suportam troca durante o uso sem interrupção de 
funcionamento) ou um mínimo de 02 conexões de fibre channel, provendo 
redundância de caminhos (1 para cada drive) em substituição a exigência de ser hot 
swap; 

2. Possuir LEDs frontais e/ou display indicador do status de funcionamento; 
3. Possuir leitor de código de barras integrado, com o objetivo de ler as etiquetas dos 

cartuchos; 
4. Deverá possuir uma quantidade mínima de 32 (trinta e dois) slots LTO, disponíveis e 

prontos para uso (incluindo quaisquer opcionais de ativação que se façam 
necessários e não considerando cartuchos dentro dos drives) suportando a expansão 
mínima até 270 (duzentos e setenta) slots para cartuchos LTO, através da aquisição 
de módulos adicionais ou através do simples licenciamento de slots presentes no 
equipamento ofertado; 
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5. Possuir compartimento para inserção/retirada de pelo menos 05 (cinco) cartuchos 
sem realizar inventário (I/O Slot ou Mail Slot); 

6. Deve ser capaz de funcionar em modo de acesso Sequencial e Aleatório a cartuchos. 
7. Considerar mídias etiquetadas para acesso Aleatório; 
8. Deve suportar o particionamento do equipamento em até 20 (vinte) unidades 

lógicas, permitindo assim que cada unidade lógica criada (partição) seja apresentada 
e operada como uma unidade independente; 

9. O equipamento deverá suportar criptografia dos dados por hardware, através de 
licenciamento opcional. 

  

DRIVES: 

10. Possuir a capacidade para utilização de pelo menos 03 (três) drives LTO (Linear Tape 
Open) geração Ultrium 6/7/8, ou simplesmente LTO-6/LTO-7/LTO-8, suportando 
instalação futura de 21 (vinte e um) drivers adicionais por meio de módulos 
adicionais ou através da simples inclusão de unidades adicionais no gabinete padrão 
do equipamento ofertado; 

11. A biblioteca devera ser fonecida sem drivers instalados; 
12. Para efeito de compatibilidade e reaproveitamento, a biblioteca deverá ser 

integralmente compatível com os drives LTO-6 da tape library HPE MSL-4048 de 
propriedade e atualmente em uso por este Tribunal, ou seja, deve ser capaz de 
receber fisicamente o drive e ser possivel sua plena utilização; 

13. Possuir taxa de transferência individual de 300 MB/s (trezentos megabytes por 
segundo) em cada drive LTO-7 e LTO-8 ofertados. Considerar taxa nominal máxima 
nativa (sem compressão); 

14. Oferecer interfaces Fibre Channel 8Gbps (oito gigabits por segundo) de forma nativa 
para os drives ofertados na Tape Library; 

  

FUNCIONALIDADES: 

13. O gerenciamento do equipamento ofertado deverá ser através de rede ethernet 
utilizando porta RJ45; 

14. Oferecer gerenciamento remoto através de interface web, incluindo as principais 
funções de operação e monitoração do sistema; 

  

FONTES: 

15. Deve possuir um mínimo de 02 (duas) fontes com funcionamento redundante; 
16. Devem trabalhar com tensão elétrica nominal de 100-240 V (cem a duzentos e 

quarenta volts) AC a 60 Hz (sessenta hertz); 

  

DIVERSOS: 

17. Devem ser fornecidos cabos, terminadores e demais acessórios para viabilizar a 
instalação e o funcionamento da Tape Library; 
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18. O gabinete deve seguir padrão industrial para racks de 19’’ (dezenove polegadas), 
incluindo porcas, trilhos, parafusos e demais acessórios necessários para sua 
instalação em rack; 

  

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE: 

23. Deverá possuir garantia do fabricante mínima de 60 (sessenta) meses para reposição 
de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no regime 24 x 7, 24 (vinte e 
quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, incluindo feriados e finais de 
semana. 

24. Deverá possuir Tempo de solução máximo de até 6h (seis) horas a partir da abertura 
do chamado técnico para falhas de hardware. 

25. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar 
em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a 
integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia 
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada. 

26. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site na 
sede da contratante ou no local de instalação do equipamento, devendo ser 
considerada como área de abrangência, quaisquer localidades dentro do Estado de 
domicilio da mesma; 

27. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo 
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; 

28. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de 
suporte técnico via Chat, através da Internet; 

29. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de 
hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que permita 
gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário. 

30. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento, 
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e 
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e firmware 
que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma proativa. 

31. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180(cento e oitenta) 
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a 
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de patchs 
de correção ou upgrades de firmware, bios que porventura sejam necessários de 
acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de forma a garantir que 
os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das matrizes de suporte do 
fabricante e de acordo com as melhores práticas do mesmo. Esse procedimento visa, 
evitar problemas no processo de atendimento técnico e intervenções não 
programadas como ainda minimizar possíveis riscos de falhas, paradas ou 
inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos. 

32. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento, 
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas 
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve 
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta. 

33. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da 
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de 
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de 
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na 
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será 
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possível a comprovação através da apresentação de documentação expressa do 
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos 
produtos ofertados. Em caso de documentação do fabricante deverá ser anexada a 
mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os 
poderes para firmar e declarar as exigências solicitadas. 

34. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do 
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que 
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de 
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada 
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante. 
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do 
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 
ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja 
comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação 
através da apresentação de documentação expressa do fabricante dos 
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo 
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. 
Em caso de documentação do fabricante deverá ser anexada junto a mesma a 
procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes para 
firmar e declarar as exigências solicitadas. 

  

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: 

35. Ativação física da biblioteca através da instalação dos acessórios, acomodação no 
rack e integração lógica com o software de backup conforme será indicado pela 
CONTRATANTE 

36. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas: 
1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware, 

BIOS e outros dispositivos integrados; 
2. Configuração no servidor para ser acessada e administrada pela ferramenta 

de gerenciamento de backup Veeam Backup & Replication; 
3. Ativação a parametrização básica do sistema de backup Veeam Backup & 

Replication  e realização do inventário do pool de mídias fornecidos com o 
equipamento; 

37. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de 4h 
(quatro horas), para explicação do funcionamento das funções básicas de gerencia e 
administração da solução; 

38. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução 
ofertada; 

39. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e 
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter 
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas 
durante o hands-on. 

 PRAZO DE ENTREGA: 

35. O prazo de entrega é de no máximo 40 (quarenta) dias contados a partir do 
recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento. 
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SUBITEM 02 - DRIVE LTO-7 

1. Drive padrão LTO-7 Ultrium 15000; 
2. Taxa de transferência nativa: 300 MB/s; 
3. Taxa de transferência com compressão: 750 MB/s; 
4. Interface padrão FC de 8Gb; 
5. Deve ter formato de módulo para instalação na Biblioteca de Fitas descrita no 

subtem 01; 
6. Cartuchos: 

1. Acompanhar no mínimo 10 (dez) cartuchos de dados LTO-7; 
2. Acompanhar no mínimo 01(um) cartucho de limpeza LTO; 
3. Cada cartucho ofertado deve possuir etiqueta individual padrão LTO 

compatível com a mídia ofertada, de cor branca, com código de barras para 
leitura e identificação apropriada; 

7. Acompanhar um cabo de fibra OM4 duplex multimodo de 50/125 micrômetros com 
conectores LC em ambas as pontas e comprimento mínimo de 15m (quinze metros); 

8. Garantia de 60 (sessenta) meses, nas mesmas condições de atendimento do Item 01 
deste lote; 

9. Compatibilidade de leitura e gravação padrão Ultrium 6 e 7; 
10. O serviço de integração física e lógica do drive na biblioteca de fitas, deverá ser 

realizado pelo fabricante; 
11. Prazo de Entrega de 40 (quarenta) dias contados a partir do recebimento da nota de 

empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 03 - DRIVE LTO-8 

1. Drive padrão LTO-8 Ultrium 30750; 
2. Taxa de transferência nativa: 300 MB/s; 
3. Taxa de transferência com compressão: 750 MB/s; 
4. Interface padrão FC de 8Gb; 
5. Deve ter formato de módulo para instalação na Biblioteca de Fitas descrita no 

subtem 01; 
6. Cartuchos: 

1. Acompanhar no mínimo 10 (dez) cartuchos de dados LTO-8; 
2. Acompanhar no mínimo 01(um) cartucho de limpeza LTO; 
3. Cada cartucho ofertado deve possuir etiqueta individual padrão LTO 

compatível com a mídia ofertada, de cor branca, com código de barras para 
leitura e identificação apropriada; 

7. Acompanhar um cabo de fibra OM4 duplex multimodo de 50/125 micrômetros com 
conectores LC em ambas as pontas e comprimento mínimo de 15m (quinze metros); 

8. Garantia de 60 (sessenta) meses, nas mesmas condições de atendimento do Item 01 
deste lote; 

9. Compatibilidade de leitura e gravação padrão Ultrium 7 e 8; 
10. O serviço de integração física e lógica do drive na biblioteca de fitas, deverá ser 

realizado pelo fabricante. 
1. Prazo de Entrega de 40 (quarenta) dias contados a partir do recebimento da 

nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento. 
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SUBITEM 04 - CONJUNTO DE FITAS LTO-7 

1. Kit de cartuchos de dados LTO-7 composto por 20(vinte) unidades de fitas; 
2. Cada kit de cartuchos de dados ofertado deve possuir etiqueta individual padrão 

LTO-7 para cada fita do mesmo, de cor branca, com código de barras para leitura e 
identificação apropriada; 

3. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período 
mínimo de 12 (doze) meses; 

4. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação LTO, onde 
serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas mídias e etiquetas 
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total da 
garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes 
acarretados pelas mesmas durante sua utilização; 

5. Prazo de Entrega de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 05 - CONJUNTO DE FITAS LTO-8 

1. Kit de cartuchos de dados LTO-8 composto por 20 (vinte) unidades de fitas; 
2. Cada kit de cartuchos de dados ofertado deve possuir etiqueta individual padrão 

LTO-8 para cada fita do mesmo, de cor branca, com código de barras para leitura e 
identificação apropriada; 

3. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período 
mínimo de 12 (doze) meses; 

4. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação LTO, onde 
serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas mídias e etiquetas 
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total da 
garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes 
acarretados pelas mesmas durante sua utilização; 

5. Prazo de Entrega de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 06 - CONJUNTO DE FITAS DE LIMPEZA LTO 

1. Kit composto de 2 (dois) cartuchos de limpeza LTO para unidades leitura/gravação 
LTO; 

2. Cada kit de cartuchos ofertado deve possuir etiqueta individual padrão com código 
de barras para leitura e identificação apropriada; 

3. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período 
mínimo de 12 (doze) meses; 

4. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação LTO, onde 
serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas mídias e etiquetas 
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total da 
garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes 
acarretados pelas mesmas durante sua utilização; 
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5. Prazo de Entrega de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 07 - ETIQUETAS PARA FITAS LTO-7 

1. Etiquetas de código de barras compatíveis com a biblioteca de fitas (subitem 01); 
2. Kit composto por: 

1. 100 (cem) etiquetas para fita LTO-7 do tipo RW; 
2. 10 (dez) etiquetas para LTO de limpeza; 

3. Deve ser compatível com as fitas LTO-7 descrutas no Item 04; 
4. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período 

mínimo de 12 (doze) meses; 
5. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação e fitas LTO, 

onde serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas etiquetas 
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total da 
garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes 
acarretados pelas mesmas durante sua utilização; 

6. Prazo de Entrega de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 08 - ETIQUETAS PARA FITAS LTO-8 

1. Etiquetas de código de barras compatíveis com a biblioteca de fitas (subitem 01); 
2. Kit composto por: 

1. 100 (cem) etiquetas para fita LTO-7 do tipo RW; 
2. 10 (dez) etiquetas para LTO de limpeza; 

3. Deve ser compatível com as fitas LTO-7 descritas no Item 04; 
4. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período 

mínimo de 12 (doze) meses; 
5. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação e fitas LTO, 

onde serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas etiquetas 
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total da 
garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes 
acarretados pelas mesmas durante sua utilização; 

6. Prazo de Entrega de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

  

ITEM 02 (BACKUP EM DISCO) 

  

SUBITEM 09 - SOLUÇÃO DE BACKUP EM DISCO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

  

CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
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1. Solução multiprotocolo de backup para plataforma OPEN com armazenamento em 
disco emulando unidades de fita; 

2. Capacidade de operação nos seguintes modos simultaneamente: 

1.  
a. VTL – Emulação de Tape Libraries, Drives e Cartuchos de fitas; 
b. OST – OpenStorage Technology; 
c. NAS – Através de protocolos CIFS e NFS; 

3. Tecnologia de desduplicação com as seguintes características: 

1.  
a. Desduplicação em memória e em tempo real (InLine) dos dados recebidos 

para gravação em disco, não sendo aceito manipulação dos dados em área 
temporária em disco para ingestão de dados não desduplicados; 

b. Compressão de dados após a deduplicação para armazenamento em disco; 
c. Método de desduplicação baseado em comparação de blocos de dados com 

tamanho de bloco variável. 

4. Caso a solução ofertada trabalhe somente com desduplicação de blocos acima de 8 
KB, deverá ser ofertado um adicional de 20% na volumetria útil requisitada. 

5. A solução ofertada deverá possuir desempenho em modo VTL nativo para gravação 
de no mínimo 7 TB/h (treze terabytes por hora) e em modo otimizado desempenho 
de gravação para no mínimo 18 TB/h (trinta terabytes por hora), essas métricas 
deverão ser comprovadas através de documentação publicada pelo fabricante do 
produto ofertado; 

6. Desempenho de leitura de pelo menos 80% do desempenho de gravação, em modo 
VTL nativo para a configuração solicitada. 

7. Caso não seja possível atingir esse nível de performance na recuperação, será 
necessário um adicional de 20% de capacidade e performance na taxa de gravação. 

8. Capacidade nativa habilitada de replicação dos dados desduplicados com outro 
equipamento idêntico, através de rede TCP/IP; 

9. Capacidade mínima de armazenamento nativo em disco de 36 TB (trinta e seis 
terabytes) úteis para dados, instalados e licenciados, descontadas todas as perdas 
com redundâncias (RAID) e ganhos com compactação e/ou desduplicação; 

10. Deverá suportar expansão mínima da capacidade de armazenamento até 100TB 
(cem terabytes) úteis para dados, através de instalação de módulos e licenciamento 
adicionais, devendo ser descontadas todas as perdas com redundâncias (RAID) e 
ganhos com compactação e/ou desduplicação; 

11. Deverá ser fornecido com as funcionalidades de replicação remota e criptografia de 
dados, nativamente habilitado para a capacidade máxima de expansão suportada 
pelo equipamento, possibilitando assim a cópia e armazenamento dos dados de 
forma segura e criptografada entre dois ou mais equipamentos do mesmo fabricante; 

12. Deverá conter discos com interfaces SATA (Serial ATA) ou NL-SAS (Near Line SAS) 
com rotação mínima de 7.2K RPM (sete mil de duzentas rotações por minuto), 
configurados obrigatoriamente em RAID 6; 

13. Para fins de dimensionamento de capacidade de armazenamento em disco, 
considerar 1(um) Gigabyte igual a 1.000.000.000 (um bilhão) de Bytes e 1 (um) 
Terabyte igual a 1.000 (mil) Gigabytes. 

14. Deverá possuir no mínimo as seguintes interfaces: 
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1.  
a. Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) interfaces externas de conexão Fibre 

Channel para conexão SAN aos servidores, com velocidade de 16 Gb/s 
(dezesseis gigabits por segundo) podendo operar a 8 Gb/s (oito gigabits por 
segundo); 

b. Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) interfaces óticas LAN de 10 Gigabit 
Ethernet Short Range com conectores LC para tráfego de dados; 

c. Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) interfaces LAN de 1 Gigabit Ethernet 
com conectores Base-T; 

d. Deverão ser fornecidos 08 (oito) cordões óticos contendo 1 (um) par de fibras 
multimodo cada, com terminações LC/LC e comprimento mínimo de 05 (cinco) 
metros para conexão das portas Fibre Channel e 10GbE LC/SR; 

15. Deverá possuir ventiladores e fontes de alimentação redundantes; 
16. Deverá prover através de console WEB acesso aos seguintes dados: 

1. Desempenho em tempo real dos jobs de backup; 
2. Utilização da capacidade física e lógica (antes e após deduplicação e 

compressão); 
3. Taxa de desduplicação; 

17. Deverá possuir capacidade para a detecção de falhas abrangendo auto-monitoração, 
geração de logs, envio de e-mails e geração de traps SNMP; 

18. Total compatibilidade do sistema e integração com software de proteção de dados, 
Veeam Backup Software na versão Enterprise Plus, existente e implementado no 
ambiente de produção do TRE-AL; 

19. O equipamento ofertado deverá ser totalmente compatível com a solução HPE 
StoreOnce 5100 existente no TRE-AL, devendo suportar replicação remota  a 
criptografia dos dados de forma nativa entre os mesmos, sem utilização artifícios 
externos a solução. Medida que visa garantir o investimento legado; 

20. Total compatibilidade com os sistemas operacionais Microsoft Windows 2016 Server, 
Microsoft Windows 2012 Server R2, Red Hat Enterprise Linux 6, VMWare 
Virtualization Software; 

21. O equipamento deve ser novo, sem uso, estar em produção, e deverá ser o modelo 
mais recente que atenda esta especificação; 

22. O suporte e manutenção do equipamento durante todo período de garantia deverá 
ser prestado diretamente pelo fabricante do equipamento, devendo o mesmo 
realizar o suporte de forma colaborativa, ou seja, interagir diretamente com o 
fabricante da solução de software utilizada pela CONTRATANTE. Assim fica 
determinado que obrigatoriamente deverá existir um ponto único de contato para as 
tratativas de possíveis falhas no hardware ou software. Essa exigência deverá ser 
comprovada através de documentação oficial do fabricante do nível de serviço 
exigido ou em caso de inexistência da mesma, através de declaração do fabricante 
direcionada ao processo comprovando assim o compromisso do nível de serviço. 

23. A solução ofertada deve contemplar o hardware e o(s) software(s) acima descritos, 
sua instalação física e lógica, sua ativação, configuração e testes para garantir o 
pleno funcionamento de toda solução; 

24. Fornecer, junto com a proposta, comprovação de que o fabricante do(s) 
equipamento(s) ofertado(s), mesmo que fornecido(s) em regime de OEM, é 
participante do SNIA* na qualidade de voting member. * SNIA = Storage Networking 
Industry Association (https://www.snia.org/member_com/member_alpha): entidade 
sem fins lucrativos com mais de 400 membros, entre fornecedores e consumidores, 
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cuja finalidade é orientar a evolução de padrões e tecnologias para armazenamento 
de dados (storage); 

  

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE: 

28. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60 
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no 
regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana, incluindo 
feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de versões, 
releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais, ferramentas de 
gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos. 

29. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo 
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por 
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo de 
até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de hardware. 

30. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar 
em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a 
integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia 
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada. 

31. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site na 
sede da contratante considerando-o Estado de domicilio da mesma; 

32. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo 
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; 

33. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de 
suporte técnico via Chat, através da Internet; 

34. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de 
hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que permita 
gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário. 

35. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento, 
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e 
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e firmware 
que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma proativa. 

36. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180(cento e oitenta) 
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a 
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de patchs 
de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam necessários de 
acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de forma a garantir que 
os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das matrizes de suporte do 
fabricante e de acordo com as melhores práticas do mesmo. Esse procedimento visa, 
evitar problemas no processo de atendimento técnico e intervenções não 
programadas como ainda minimizar possíveis riscos de falhas, paradas ou 
inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos. 

37. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento, 
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas 
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve 
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta. 

38. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da 
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de 
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de 
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na 
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mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será 
possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos 
produtos ofertados. 

39. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do 
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que 
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de 
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada 
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante. 
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do 
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 
ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja 
comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação 
através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos equipamentos, 
indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 
manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. 

 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO: 

40. O serviço de integração física e lógica no rack indicado pela contratante, deverá ser 
realizado pelo fabricante. 

41. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas: 
1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware, 

BIOS e outros dispositivos integrados; 
2. Configuração do sistema para ser acessado e administrado pela ferramenta de 

gerenciamento; 
3. Ativação e parametrização do sistema conforme exigido nativamente 

embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de 
segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis; 

42. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de 8h 
(oito horas), para explicação do funcionamento das funções de gerencia e 
administração da solução; 

43. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução, 
validando que os módulos da solução estão monitorados e com o nível de serviço 
solicitado; 

44. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e 
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter 
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas 
durante o hands-on. 

PRAZO DE ENTREGA: 

35. O prazo de entrega é de no máximo 40 (quarenta) dias contados a partir do 
recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 10 - MÓDULO DE EXPENSÃO DA SOLUÇÃO DE BACKUP EM DISCO - 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0603704)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 351



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

43 
 

 

 

1. Modulo adicional para expansão da Solução de Armazenamento para Backup em 
Disco, SUBITEM 1 desse termo de referência, devendo ser obrigatoriamente do 
mesmo fabricante e homologado e certificado pelo mesmo para integração na 
solução; 

2. Deverá possuir capacidade mínima de armazenamento nativo em disco de 36 TB 
(trinta e seis terabytes) úteis para dados, instalados e licenciados, descontadas todas 
as perdas com redundâncias (RAID) e ganhos com compactação e/ou desduplicação; 

3. Deverá conter discos com interfaces SATA (Serial ATA) ou NL-SAS (Near Line SAS) 
com rotação mínima de 7.2K RPM (sete mil de duzentas rotações por minuto), 
configurados obrigatoriamente em RAID 6; 

4. Deverá acompanhar todos os cabos, acessórios e licenciamento, necessários para 
integração como o modulo central garantindo assim o perfeito funcionamento da 
solução. 

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE: 

5. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60 
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no 
regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana, incluindo 
feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de versões, 
releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais, ferramentas de 
gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos; 

6. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo 
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por 
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo de 
até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de hardware; 

7. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar 
em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a 
integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia 
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada; 

8. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site na 
sede da contratante considerando o Estado de domicilio da mesma; 

9. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo 
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; 

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de 
suporte técnico via Chat, através da Internet; 

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de 
hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que permita 
gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário. 

12. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento, 
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e 
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e firmware 
que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma proativa. 

13. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180 (cento e oitenta) 
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a 
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de patchs 
de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam necessários de 
acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de forma a garantir que 
os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das matrizes de suporte do 
fabricante e de acordo com as melhores práticas do mesmo. Esse procedimento visa, 
evitar problemas no processo de atendimento técnico e intervenções não 
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programadas como ainda minimizar possíveis riscos de falhas, paradas ou 
inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos. 

14. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento, 
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas 
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve 
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta. 

15. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da 
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de 
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de 
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na 
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será 
possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos 
produtos ofertados. 

16. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do 
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que 
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de 
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada 
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante. 
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do 
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 
ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja 
comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação 
através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos equipamentos, 
indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 
manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. 

    SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: 

17. O serviço de integração física e lógica do modulo de expansão, deverá ser realizado 
pelo fabricante no mesmo rack do modulo principal da Solução de Armazenamento 
para Backup em Disco. 

18. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas: 
1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware, 

BIOS e outros dispositivos integrados; 
2. Configuração do licenciamento para ativação da capacidade adicional, 

possibilitando acessar e administrar a capacidade todo volume do sistema 
pela ferramenta de gerenciamento; 

3. Ativação e parametrização do sistema conforme exigido nativamente 
embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de 
segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis; 

4. Integração da Solução de Armazenamento para Backup em Disco com a 
ferramenta de backup Veeam Backup & Replication; 

19. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução, 
validando que os módulos da solução estão monitorados e com o nível de serviço 
solicitado; 

20. Entrega da documentação de implantação contendo todas alterações das 
informações e parametrizações realizadas na configuração da solução e da 
expansão. 
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PRAZO DE ENTREGA: 

21. O prazo de entrega é de no máximo 40 (quarenta) dias contados a partir do 
recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 11 – MÓDULO DE EXPANSÃO DA SOLUÇÃO DE BACKUP EM DISCO TIPO 2 - 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

1. Modulo adicional para expansão da Solução de Armazenamento para Backup em 
Disco HPE StoreOnce 5100, devendo ser obrigatoriamente do mesmo fabricante e 
homologado e certificado pelo mesmo para integração na solução, existente no TRE-
AL. 

2. Deverá possuir capacidade mínima de armazenamento nativo em disco de 36 TB 
(trinta e seis terabytes) úteis para dados, instalados e licenciados, descontadas todas 
as perdas com redundâncias (RAID) e ganhos com compactação e/ou desduplicação; 

3. Deverá conter discos com interfaces SATA (Serial ATA) ou NL-SAS (Near Line SAS) 
com rotação mínima de 7.2K RPM (sete mil de duzentas rotações por minuto), 
configurados obrigatoriamente em RAID 6; 

4. Deverá acompanhar todos os cabos, acessórios e licenciamento, necessários para 
integração como o modulo central garantindo assim o perfeito funcionamento da 
solução. 

  GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE: 

5. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60 
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no 
regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana, incluindo 
feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de versões, 
releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais, ferramentas de 
gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos. 

6. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo 
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por 
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo de 
até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de hardware. 

7. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar 
em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a 
integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia 
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada. 

8. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site na 
sede da contratante considerando o Estado de domicilio da mesma; 

9. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo 
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; 

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de 
suporte técnico via Chat, através da Internet; 

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de 
hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que permita 
gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário. 
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12. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento, 
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e 
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e firmware 
que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma proativa. 

13. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180(cento e oitenta) 
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a 
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de patchs 
de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam necessários de 
acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de forma a garantir que 
os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das matrizes de suporte do 
fabricante e de acordo com as melhores práticas do mesmo. Esse procedimento visa, 
evitar problemas no processo de atendimento técnico e intervenções não 
programadas como ainda minimizar possíveis riscos de falhas, paradas ou 
inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos. 

14. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento, 
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas 
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve 
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta. 

15. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da 
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de 
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de 
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na 
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será 
possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos 
produtos ofertados. 

16. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do 
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que 
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de 
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada 
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante. 
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do 
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 
ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja 
comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação 
através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos equipamentos, 
indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 
manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: 

17. O serviço de integração física e lógica do modulo de expansão, deverá ser realizado 
pelo fabricante no mesmo rack do modulo principal da Solução de Armazenamento 
para Backup em Disco; 

18. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas: 
1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware, 

BIOS e outros dispositivos integrados; 
2. Configuração do licenciamento para ativação da capacidade adicional, 

possibilitando acessar e administrar a capacidade todo volume do sistema 
pela ferramenta de gerenciamento; 
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3. Ativação e parametrização do sistema conforme exigido nativamente 
embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de 
segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis; 

4. Integração da Solução de Armazenamento para Backup em Disco com a 
ferramenta de backup Veeam Backup & Replication; 

19. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução, 
validando que os módulos da solução estão monitorados e com o nível de serviço 
solicitado; 

20. Entrega da documentação de implantação contendo todas alterações das 
informações e parametrizações realizadas na configuração da solução e da 
expansão. 

PRAZO DE ENTREGA: 

21. O prazo de entrega é de no máximo 40 (quarenta) dias contados a partir do 
recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 12 – SOFTWARES DE REPLICAÇÃO DE DADOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Deverá habilitar a replicação remota no HPE StoreOnce 5100 com a solução de 
backup em disco (subitem 01), inclusive com a funcionalidade de criptografia de 
dados, nativa da solução não sendo aceitas a criptografia por solução externa ao 
produto; 

2. Deverá possuir suporte do fabricante com garantia de evolução para novas 
versões, correções e atualizações de segurança e funcionamento pelo período 
mínimo de 60 (sessenta) meses; 

3. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de software e serviços 
que compõem a solução ofertada. A omissão dessas informações acarretará na 
desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, 
na data de entrega da proposta; 

4. Prazo de Entrega de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 13 – SERVIDOR DE GERENCIAMENTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

1. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, 
na data de entrega da proposta; 

2. Gabinete tipo rack padrão 19 polegadas com altura de 1U com trilhos e quaisquer 
outros componentes necessários para instalação em rack ofertados como padrão do 
produto; 

3. O servidor deve possuir fontes redundantes hot-plug ou hot-swap; 
4. O servidor deve possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap; 
5. Possuir painel frontal de proteção do servidor com chave, para evitar acesso físico 

indevido aos discos e interface USB frontal do equipamento. 
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PROCESSADOR: 

6. O servidor deve possuir capacidade de processamento mínimo de 40 (quarenta) 
threads simultâneos ou superior. Somente serão aceitos processadores baseados nas 
arquiteturas mínimas Intel Skylake ou AMD EPYC, gerações anteriores não serão 
aceitas; 

7. O servidor deve possuir chipset desenvolvido para arquitetura de servidores, sendo 
ele do fabricante do processador. 

8. Deve implementar mecanismos de redução de consumo de energia. 

  

DESEMPENHO: 

9. O servidor ofertado deverá ter obrigatoriamente índice SPECrate2017_int_base, 
auditado de no mínimo 92 (noventa e dois) pontos ou superior, considerando a 
capacidade mínima solicitada de processamento de 40 (quarenta) threads 
simultâneos; 

10. O índice SPECrate2017_int_base utilizado como referência será validado junto ao site 
www.spec.org; 

11. O índice apresentado deverá ser baseado em SPEC auditado para o mesmo modelo 
de servidor (marca e modelo); 

12. Não serão aceitas estimativas para modelos de servidores não auditados. 

  

MEMÓRIA: 

13. Deverão ser fornecidos no mínimo 128GB de memória RAM do tipo RDIMM por 
servidor; 

14. Cada módulo de memória com tamanho mínimo de 32GB; 
15. Deverá suportar expansibilidade de, no mínimo, 1500GB com módulos do tipo 

LRDIMM ou RDIMM; 
16. Deverá possuir no mínimo 24 slots do tipo DIMM; 
17. O chipset deve suportar memória RAM do tipo DDR4 com frequência de, no mínimo, 

2400MHz; 
18. O servidor ofertado oferece suporte ao recurso de Advanced ECC ou similar; 
19. Suportar a função online spare memory ou memory mirroring. 

  

BIOS/UEFI: 

20. O UEFI deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e 
eletricamente reprogramável; 

21. Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do servidor sempre que o 
servidor for inicializado; 

22. A inicialização do servidor deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário, 
via CDROM e/ou disco rígido, bem como pela placa de rede através do recurso WOL 
(Wake on LAN); 

23. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para 
inicializar o servidor e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS. 
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SLOTS DE EXPANSÃO: 

24. O servidor ofertado deverá possuir pelo menos 02 (dois) slots PCI-Express 3.0; 

  

PORTAS DE COMUNICAÇÃO: 

25. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal deverão ser identificados 
pelos nomes ou símbolos; 

26. 01 (uma) porta Serial; 
27. 01 (uma) porta de vídeo padrão DB15; 
28. 05 portas USB 3.0, sendo pelo menos duas portas na parte traseira dedicadas para 

teclado e mouse. 

  

INTERFACE DE REDE 1GbE: 

29. 04 (quatro) interfaces de rede Gigabit Ethernet, com suporte aos protocolos , IEEE 
802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 
802.1q e IEEE 802.1as; 

30. Tais interfaces de rede podem ser ofertadas integradas a placa mãe; 
31. As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming); 
32. Deve possuir o recurso Wake on Lan; 
33. Deve possuir o recurso PXE; 
34. Deve possuir suporte à VLAN; 
35. Deve possuir suporte à Link Aggregation; 
36. Deve possuir suporte à Jumbo Frames; 
37. Deve possuir suporte à VMware NetQueue e Microsoft VMQ; 
38. Suportar tecnologia TOE ou TSO; 
39. Suportar operar em 10/100/1000T. 

  

INTERFACE DE REDE 10GbE: 

40. 02 (duas) interfaces de rede 10-Gigabit Ethernet, com suporte aos protocolos, IEEE 
802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3p, IEEE 802.3ap, IEEE 
802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.3ak, IEEE 802.1qaz, IEEE 802.1au, IEEE 802.1q e 
IEEE 802.1Qbb; 

41. Tais interfaces de rede podem ser ofertadas integradas a placa mãe; 
42. As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming); 
43. Deve possuir o recurso Wake on Lan; 
44. Deve possuir o recurso PXE; 
45. Deve possuir suporte à VLAN; 
46. Deve possuir suporte à Link Aggregation; 
47. Deve possuir suporte à Jumbo Frames; 
48. Deve possuir suporte à Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV); 
49. Deve possuir conectores/transceivers SFP+ 10Gbase-SR com conectores do tipo LC.; 
50. Suportar tecnologia TOE ou TSO; 
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51. Dever acompanhar 01 (um) cabo de fibra ótica de 5 (cinco) metros para cada 
interface. 

  

INTERFACE DE REDE FIBRE CHANNEL: 

52. 02 (duas) interfaces de rede Fibre Channel Dual Port de 16Gbps, acompanhando os 
respectivos cabos de fibra ótica de 5 (cinco) metros para cada interface. 

  

CONTROLADORA DE VÍDEO: 

53. A controladora ofertada deve ser parte nativa do servidor. Desta forma, não é 
necessário que a mesma ocupe um slot do servidor; 

54. Resolução gráfica mínima de 1280 x 1024. 

  

CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO (RAID): 

55. No mínimo 01 (uma) controladora para controle dos discos rígidos; 
56. Onboard e/ou offboard de acordo com o padrão de slots solicitado; 
57. Deverá possuir canais suficientes para o controle dos discos rígidos; 
58. Padrão SAS ou superior; 
59. Memória cache implementada na controladora com no mínimo 2GB do tipo Flash; 
60. Taxa de transferência de dados de no mínimo 12Gb/s; 
61. Deverá possibilitar a implementação dos níveis de RAID 0, 0 + 1 ou 1+0, 1 e 5; 
62. As funcionalidades de array devem ser implementáveis e configuráveis por hardware 

através de utilitário específico. 

  

DISCO RÍGIDO: 

63. Mínimo de 08 baias hot-plug ou hot-swap disponíveis para discos SAS/SATA ou 
superior; 

64. No mínimo 02 discos rígidos por servidor; 
65. Capacidade mínima de armazenamento por disco SAS de 300GB Tipo hot-pluggable 

de 2.5” (polegadas); 
66. Taxa de transferência de dados de 12Gb/s. 

  

FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 

67. O servidor deve possuir capacidade instalada mínima de 02 duas) fontes de 
alimentação operando em modo redundante e sendo hot-plug ou hot-swap, para 
substituição automática da fonte de alimentação principal em caso de falha, 
mantendo assim o seu funcionamento; 

68. Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 240VAC à 60Hz; 
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69. Cabos de alimentação com plugue padrão IEC para ambientes de 220V para cada 
fonte de alimentação fornecida. 

  

SISTEMA DE VENTILAÇÃO: 

70. Deverá possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap, necessários para a 
refrigeração do sistema interno do servidor na sua configuração máxima suportada. 

  

SISTEMA OPERACIONAL: 

71. Deverá ser fornecido de fábrica devidamente instalado e licenciado com sistema 
operacional Microsoft Windows 2016 Server ou superior na versão mínima Standard. 

  

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE: 

72. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60 
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no 
regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana, incluindo 
feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de versões, 
releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais, ferramentas de 
gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos; 

73. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo 
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por 
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo de 
até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de hardware; 

74. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar 
em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a 
integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia 
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada; 

75. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site na 
sede da contratante considerando-o Estado de domicilio da mesma; 

76. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo 
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; 

77. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de 
suporte técnico via Chat, através da Internet; 

78. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de 
hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que permita 
gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário; 

79. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento, 
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e 
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e firmware 
que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma proativa; 

80. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180 (cento e oitenta) 
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a 
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de patchs 
de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam necessários de 
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acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de forma a garantir que 
os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das matrizes de suporte do 
fabricante e de acordo com as melhores práticas do mesmo. Esse procedimento visa, 
evitar problemas no processo de atendimento técnico e intervenções não 
programadas como ainda minimizar possíveis riscos de falhas, paradas ou 
inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos. 

81. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento, 
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas 
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve 
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta. 

82. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da 
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de 
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de 
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na 
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será 
possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos 
produtos ofertados. 

83. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do 
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que 
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de 
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada 
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante. 
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do 
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 
ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja 
comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação 
através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos equipamentos, 
indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 
manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. 

  

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: 

84. O serviço de integração deverá ser realizado pelo fabricante os serviços de 
integração física e lógica no rack indicado pela contratante. 

85. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas: 
86. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware, BIOS e 

outros dispositivos integrados; 
87. Configuração do servidor para ser acessado e administrado pela ferramenta de 

gerenciamento; 
88. Ativação a parametrização básica de sistema operacional conforme exigido 

nativamente embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths 
de segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis; 

89. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de 8h 
24(oito horas), para explicação do funcionamento das funções básicas de gerencia e 
administração da solução; 

90. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução 
ofertada; 
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91. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e 
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter 
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas 
durante o hands-on. 

 - Prazo de Entrega de 40 (quarenta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

 

ITEM 03 (SOFTWARE DE BACKUP) 

SUBITEM 14 - LICENÇA DO VEEAM BACKUP & REPLICATION - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Licença perétua do Veeam Backup e Replicação Enterprise Plus para Ambiente 
WMWare, contemplando 01 (um) processador físico; 

2. Deverá possuir garantia e suporte do fabricante mínima de 36 (trinta e seis) meses, 
contemplando as atualizações do software (correções, “patches”, “updates” ou 
novas “releases”), quando disponíveis, mão de obra para suporte e atendimento 
remoto; 

3. Regime de atendimento e suporte na modalidade 8 x 5, 8 (oito) horas por dia e 
5(cinco) dias por semana, sem qualquer custo adicional com tempo de resposta 
máximo em até 4h (quatro) horas a partir da abertura do chamado técnico; 

4. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de software e serviços 
que compõem a solução ofertada. A omissão dessas informações acarretará na 
desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, 
na data de entrega da proposta. 

5. Prazo de Entrega de 40 (quarenta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 15 - AGENTES DO VEEAM BACKUP & REPLICATION PARA WINDOWS/LINUX - 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Licenças de uso do Agente Veeam Backup para ambiente Microsoft Windows e Linux, 
contemplando 10 (dez) servidores físicos. 

2. Os agentes devem ter integração com a solução Veeam Backup & Replication em uso 
pelo TRE-AL; 

3. A subscrição deverá garantir direito de uso e suporte do fabricante para no mínimo 
36 (trinta e seis) meses, contemplando as atualizações do software (correções, 
“patches”, “updates” ou novas “releases”), quando disponíveis, mão de obra para 
suporte e atendimento remoto. 

4. Regime de atendimento e suporte na modalidade 8 x 5, 8 (oito) horas por dia e 
5(cinco) dias por semana, sem qualquer custo adicional com tempo de resposta 
máximo em até 4h (quatro) horas a partir da abertura do chamado técnico. 

5. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de software e serviços 
que compõem a solução ofertada. A omissão dessas informações acarretará na 
desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, 
na data de entrega da proposta. 

6. Prazo de Entrega de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 
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SUBITEM 16 – SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, TUNNING E INTEGRAÇÃO COM CLOUD BACKUP, 
REPLICA E DISASTER RECOVERY - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

1. Serviços especializados de suporte remoto e presencial ajustes na solução de backup 
para ambiente virtualizado, a serem executados na modalidade de ticket máximo por 
tarefa individual ou grupo. 

2. A proponente deverá comprovar que possui em seu quadro funcional no mínimo dois 
profissionais técnicos capacitados e certificados na solução ofertada de forma a 
prover os serviços e tarefas listadas nesse termo de referência para implantação, 
suporte operacional, manutenção e otimização. 

3. Deverá apresentar mínimo um atestado de capacidade emitido por instituição 
pública ou privada de fornecimento, instalação, configuração, treinamento e suporte 
da solução ofertada para as funcionalidades requeridas de Backup e Replicação de 
Sites. 

4. A capacitação desses profissionais, deverá ser de nível técnico na solução ofertada, 
não sendo aceitas capacitações de venda de produtos. 

5. As tarefas deverão ser classificadas por modalidades e níveis de complexidade: baixa 
(NIVEL 1), média (NIVEL 2) e alta (NIVEL 3). 

6. Os serviços considerados de complexidade baixa (NIVEL 1), correspondem as 
seguintes tarefas a serem executas para cada plataforma. 

7. TAREFAS DE NÍVEL 1: 
1. Análise de 1 (uma) instancia de servidor de backup para diagnóstico de 

problemas de performance, network ou comunicação com os outros 
componentes conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante 
da solução (8 tickets) 

2. Análise de um servidor proxy para diagnóstico de problemas de performance, 
network ou comunicação com os outros componentes conforme métricas e 
melhores práticas definidas pelo fabricante da solução (8 tickets) 

3. Análise de 1 (uma) instancia de servidor repositório para diagnóstico de 
problemas de performance, network ou comunicação com os outros 
componentes conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante 
da solução (8 tickets) 

4. Análise de 1 (um) JOB de backup ou replicação para diagnostico de 
configuração identificando possíveis problemas ou otimizações necessárias 
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução (3 
tickets) 

5. Análise de 1 (uma) instancia de tape server diagnóstico de problemas de 
performance, network, comunicação SAN ou com os outros componentes 
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução (8 
tickets) 

6. Análise de infraestrutura de backup e levantamento de maquinas que serão 
protegidas para definição de requisitos necessários para backup na nuvem 
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução 
(20 tickets) 

7. Análise de infraestrutura de testes e automação da solução de backup e 
replicação para diagnóstico de problemas de configuração e performance 
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução 
(12 tickets) 

8. TAREFAS DE NÍVEL 2: 
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1. Criação de 1 (uma) VM que será utilizada para instalação da infraestrutura 
necessária no deploy de novas instancias para correções de performance e/ou 
escalabilidade, estando esse em conformidade com as recomendações e boas 
práticas do fabricante para os serviços de Backup, Replicação e Acelerador de 
WAN. Esse procedimento contemplará o quantitativo de ticket para cada 
máquina virtual. (1 ticket) 

2. Instalação e atualização dos sistemas operacionais suportados e homologados 
nas maquinas virtuais, somente nas versões de 64bit conforme descrito na 
solução: Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012 R2, 
Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, 
Microsoft Windows Server 2008 SP2, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 
8.x, Microsoft Windows 7 SP1. Esse procedimento contemplará o quantitativo 
de ticket para cada máquina virtual. (10 tickets) 

3. Instalação, configuração e parametrização de 1(uma) instancia de proxy, 
repositório, tape server ou acelerador WAN para correção de problemas de 
performance e/ou escalabilidade estando em conformidade com as políticas, 
melhores práticas e recomendações do fabricante. (30 tickets) 

4. Realizar procedimentos de atualização da solução de backup para correção de 
bug ou novas versões quando necessário. (10 tickets) 

5. Adicionar 1(um) vCenter, Servidores Linux ou Windows ao console de 
gerenciamento e demais servidores envolvidos na solução de backup e 
replicação. (2 tickets) 

6. Configuração ou reconfiguração de 1(um) novo repositório. (1 ticket) 
7. Configuração ou reconfiguração de 1(um) novo Scale-Out. (1 ticket) 
8. Reconfiguração de 1(um) JOB de backup conforme planejamento. (4 tickets) 
9. Reconfiguração de 1(um) JOB de réplica conforme planejamento. (6 tickets) 
10. Reconfiguração de 1(um) JOB para ambiente de verificação e testes da 

consistência do backup independente do ambiente de produção conforme 
planejamento. (8 tickets) 

11. Reconfiguração de 1(um) JOB para ambiente de verificação e testes da 
consistência da replicação independente do ambiente de produção conforme 
planejamento. (2 tickets) 

12. Configuração de 1(uma) instancia de cloud provider e/ou repositório externo 
para backup na nuvem conforme políticas e melhores práticas do fabricante 

13. Configuração de 1 (um) JOB de cópia de backup para a nuvem conforme 
políticas e melhores práticas do fabricante (4 tickets) 

14. Configuração de 1 (um) JOB de replicação para nuvem conforme políticas e 
melhores práticas do fabricante (6 tickets) 

9. TAREFAS DE NÍVEL 3: 
1. Realizar análise de 1(um) JOB inicial de backup ou de replicação para nuvem 

coletando os dados gerados pelos mesmos garantindo a cópia inicial do 
ambiente protegido ou a sincronização inicial do ambiente replicado. (10 
tickets) 

2. Realizar o planejamento de DR em nuvem definindo tarefas e procedimentos 
que deverão ser realizados conforme políticas e melhores práticas do 
fabricante, este procedimento será bilhetado por JOB (16 tickets) 

3. Teste de backup, replicação e restauração em 01 (uma) máquina virtual. (6 
tickets) 

4. Planejamento e DR total ou parcial do ambiente de produção em ambiente 
protegido (VIRTUAL LAB) de forma a testar o DR definido, conforme políticas e 
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melhores práticas do fabricante, este procedimento é bilhetado por VM (6 
tickets) 

5. Planejamento e DR total ou parcial do ambiente de produção para o DR, local 
ou na nuvem conforme políticas e melhores práticas do fabricante, este 
procedimento é bilhetado por VM (10 tickets) 

6. Readequação da equipe do licitante na solução e apresentação das 
modificações realizadas na infraestrutura, na modalidade Hands-On com 
apresentação do ambiente e documentação do mesmo. (30 tickets) 

7. Todos os serviços previstos poderão ser solicitados pela CONTRATANTE para 
execução em períodos de horário diurno ou noturno. 

10. A cada solicitação de intervenção ou projeto requisitado pela CONTRATANTE, deverá 
ser apresentado pela CONTRATADA o planejamento para a execução dos serviços 
com detalhamento das tarefas a serem realizadas e os resultados a serem 
alcançados de acordo com o que for requisitado. A CONTRATANTE avaliará o 
planejamento e determinará se o detalhamento e o resultado indicado estão de 
acordo com o solicitado. Após aprovado o planejamento de uma intervenção ou 
projeto, sua execução será realizada de acordo com as tarefas propostas no escopo. 
Caso seja apresentada ou solicitada qualquer nova variável ou alteração formal no 
objeto ou resultado inicialmente solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar 
adequação do escopo previsto no planejamento previamente aprovado por 
plataforma e nível de execução para nova aprovação. 

11. A cada trimestre a CONTRATANTE poderá realizar contratações por plataforma, para 
cada nível de complexidade previsto nesse documento, e estes serviços terão uma 
garantia de 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do termo de aceite 
pelos serviços prestados pela CONTRATADA. 

12. Estão vedadas contratações simultâneas para um mesmo tipo de intervenção ou 
projeto que porventura caracterize qualquer tipo de aditamento ou intervenção 
complementar de uma tarefa anteriormente contratada e executada, durante o 
período em que a garantia, de 90 (noventa) dias, estiver vigorando. 

13. Os serviços previstos nesse documento e em sua totalidade compõem o catálogo de 
serviços que foi preliminarmente criado de acordo com as demandas conhecidas. 
Contudo não restringe a criação de novos itens de acordo com necessidades futuras 
que possam advir de surgimento de alguma nova característica ou funcionalidade 
não prevista nas versões atuais dos softwares ou plataformas existentes no 
momento de criação desse catalogo. Caso ocorra esse fato, fica determinado que a 
CONTRATANTE, de acordo com a necessidade e durante a na vigência do contrato 
poderá elencar novos serviços, tarifando os respectivos sobre a mesma modalidade 
de Tickets por nível de complexidade de execução e submeter os respectivos à 
apreciação e aceite da CONTRATADA. 

- Prazo de 30 (trinta) dias, para início da execução dos serviços, contados a partir do 
recebimento da nota de empenho. 

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 
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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 ao detalhamento técnico feito e terá 
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente; 

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede 
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) 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 
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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 ou Relatório de Análise Técnica com assertiva quanto ao 
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 

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: 
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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-
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. 

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. 
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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) 

  

 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 

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 disc
riminado: 

  

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

            

            

TOTAL:   

  

RESUMO DE STATUS DA ATA 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:   

Quantitavivo executado via   
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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, 30 de setembro de 2019. 
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       ANEXO I-A 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E SUBITENS QUANTITATIVOS A SEREM 
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

Item Subitem Qtd. Descrição Valor Unitário 
do subitem 

Valor Total do 
subitem 

Valor Total do 
Item 

 
 
 
 

01 

1 3 Biblioteca Modular para Backup R$ 96.800,00 R$ 290.400,00 

R$ 2.069.490,00 

2 9 Drive LTO-7 R$ 39.510,00 R$ 355.590,00 
3 9 Drive LTO-8 R$ 43.840,00 R$ 394.560,00 
4 8 Conjunto de fitas LTO-7 R$ 37.115,00 R$ 296.920,00 
5 8 Conjunto de fitas LTO-8 R$ 85.000,00 R$ 680.000,00 
6 10 Conjunto de fitas de limpeza 

LTO 
R$ 1.690,00 R$ 16.900,00 

7 4 Etiquetas para fita LTO-7 R$ 2.980,00 R$ 11.920,00 
8 4 Etiquetas para fita LTO-8 R$ 5.800,00 R$ 23.200,00 

 
 

02 

9 2 Solução de Backup em Disco R$ 
3276.000,00 

R$ 552.000,00 

R$ 1.675.544,00 
10 4 Módulo de Expansão Tipo 1 R$ 103.325,00 R$ 413.300,00 
11 2 Módulo de Expansão Tipo 2 R$ 229.872,00 R$ 459.744,00 
12 1 Software de Replicação de 

Dados 
R$ 20.500,00 R$ 20.500,00 

13 2 Servidor de Gerenciamento R$ 115.000,00 R$ 230.000,00 
 
 
 
 

03 

14 6 Licença do Veeam Backup & 
Replication 

R$ 21.900,00 R$ 131.400,00 

R$ 369.400,00 

15 2 Agentes do Veeam Backup & 
Replication para 
Windows/Linux 

R$ 24.000,00 R$ 48.000,00 

16 500 Serviços de Avaliação, Tunning 
e Integração com Cloud 

Backup, Replica e Disaster 
Recovery 

R$ 380,00 R$ 190.000,00 
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        ANEXO I-B 
 

       PROPOSTA COMPREÇOS POR SUBITEM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Subitem Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

do subitem 

Valor Total 
do subitem 

Valor Total 
do Item 

 
 
 
 

01 

1 3 Biblioteca Modular para Backup R$  R$   
 
 
 
R$  
  

2 9 Drive LTO-7 R$  R$  
3 9 Drive LTO-8 R$  R$  
4 8 Conjunto de fitas LTO-7 R$ R$ 
5 8 Conjunto de fitas LTO-8 R$ R$ 
6 10 Conjunto de fitas de limpeza LTO R$ R$ 
7 4 Etiquetas para fita LTO-7 R$ R$ 
8 4 Etiquetas para fita LTO-8 R$ R$ 

 
 

02 

9 2 Solução de Backup em Disco R$ R$  
 
R$  
 

10 4 Módulo de Expansão Tipo 1 R$ R$ 
11 2 Módulo de Expansão Tipo 2 R$ R$ 
12 1 Software de Replicação de Dados R$ R$ 
13 2 Servidor de Gerenciamento R$ R$ 

 
 

03 

14 6 Licença do Veeam Backup & 
Replication 

R$ R$  
 
R$  
 

15 2 Agentes do Veeam Backup & 
Replication para Windows/Linux 

R$ R$ 

16 500 Serviços de Avaliação, Tunning e 
Integração com Cloud Backup, 

Replica e Disaster Recovery 

R$ R$ 
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                                             ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019 
  

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 0004514-28.2019.6.02.8000 
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 nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº XX/2019, nos termos 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais 
normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019: 

 

ITEM SUBITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

 
       

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

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA/INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE GARANTIA.  
 
3.1. O prazo máximo para a entrega dos materiais/início da execução dos serviços 
será de:  

 
a) 30 (trinta) dias, para os subitens 04, 05, 06, 07, 08, 12, 14, 15 e 16; 
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b) 40 (noventa) dias, para o subitem 01, 02, 03, 09, 10, 11 e 13. 

 

3.2. O prazo de garantia dos equipamentos/serviços será de: 
 
a) 12 (doze) meses para os subitens 04, 05, 06, 07 e 08; 
b) 36 (trinta e seis) meses para os subitens 14 e 15; 

c) 60 (sessenta) meses para os Itens 01, 02, 03, 09, 10, 11, 12 e 13; 

d) 90 (noventa) dias, para o subitem 16. 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

 
4.2. 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 termo,  toda a documentação referente ao mesmo; 
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à 
boa execução das obrigações contratuais; e 
e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa. 

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

5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços; 

b) 
Fornecer 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; 

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

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

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

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

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

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

i)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 
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j)  Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração 
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, 
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, 
informações, regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob 
pena de responsabilidade civil, penal e administrativa; 

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

l)  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades neces
sárias para prestar a garantia on-site. 

m) Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, refer
entes a  qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia técnica; 

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

 
6 - DO PAGAMENTO. 
 
6.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, quando mantidas as mesmas condições iniciais 
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos: 

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

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0603704)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 377



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

69 
 

 

 

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. 

6.2.      Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

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

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

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
7.1. O objeto deverá ser entregue, no prazo previsto no item 3 deste edital, por e-
mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de expediente normal, de segunda a sexta-
feira, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida 
Menino Marcelo (antiga via expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-005, sob 
agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 
 
7.2. O objeto será recebido: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações. 

 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos 
do Tribunal. 
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7.3.  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. 

 
7.4.   As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no 
sítio do fabricante. 
  
7.5.   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 ou Relatório de Análise Técnica com assertiva quanto ao 
recebimento definitivo. 
 
7.6. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
7.7. O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após o 
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
7.8. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
7.9. 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. 
 
7.10.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 8. 
 
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
8.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades:  

 
a. Advertência:  
 

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

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

 
b. Multa de: 
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1) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do objeto com 
atraso injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

- 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 

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

2)0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a inc
idência 30 (trinta) dias corridos; 

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

-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. 

3) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

4) 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; 

5) 10% sobre o valor global da Ata de Registro de Preços, na hipótese de recusa 
em assinar a Ata 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.  

 
8.2.    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. 
 
8.3.   As sanções previstas nos itens "20.1.a", “20.1.c” e “20.1.d” poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
8.4.   O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
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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.  Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
8.7.   Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
8.8.   O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua 
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou 
ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
8.9.    Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
8.10.    Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
8.11.    O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
8.12.    O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
8.13.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
8.14.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
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 8.666/1993 e  10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
8.16.   Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS 
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9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018 de 30/08/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

Maceió, XX de XXXX de 2019. 
 
Pelo TRE/AL: 

    
  Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente 
 

Pela Empresa: 
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DESPACHO

Maceió, 03 de outubro de 2019.
À COMAP,
com minuta alterada de edital, na qual constam

como limite máximo os valores indicados no evento
SEI 0603519.

Caso haja mudança dos valores, solicito a
devolução dos autos para ajustes.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 03/10/2019, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603706 e o código CRC 037AEC99.
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Planilha1

Página 1

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – COMAP

Seção de Instrução de Contratações – SEIC

Solução de Backup – PA 0004514-28.2019 – TIC nº 35/2019

LOTE 01   - BACKUP EM FITA

Item Descrição

1 Biblioteca Modular para Backup 3 1 100.000,00 96.800,00 106.320,00 101.040,00 96.800,00 96.800,00 290.400,00
2 Drive LTO-7 9 49.900,00 39.510,00 41.875,00 43.761,67 39.510,00 0,00 355.590,00
3 Drive LTO-8 9 2 47.300,00 43.840,00 46.235,00 45.791,67 43.840,00 87.680,00 394.560,00
4 Conjunto de fitas LTO-7 8 41.000,00 39.625,00 37.115,00 39.246,67 37.115,00 0,00 296.920,00
5 Conjunto de fitas LTO-8 8 5 85.000,00 87.175,00 85.874,00 86.016,33 85.000,00 425.000,00 680.000,00
6 Conjunto de fitas de limpeza LTO 10 1 1.690,00 1.710,00 1.810,00 1.736,67 1.690,00 1.690,00 16.900,00
7 Etiquetas para fita LTO-7 4 3.000,00 2.980,00 3.598,00 3.192,67 2.980,00 0,00 11.920,00
8 Etiquetas para fita LTO-8 4 2 5.800,00 5.950,00 6.012,00 5.920,67 5.800,00 11.600,00 23.200,00

VALOR TOTAL LOTE 01 622.770,00 2.069.490,00

LOTE 02   - BACKUP EM DISCO

Item Descrição

1 Solução de Backup em Disco 2 1 368.000,00 354.000,00 385.985,00 198.000,00 369.328,33 276.000,00 276.000,00 552.000,00
2 Módulo de Expansão Tipo 1 4 1 135.000,00 140.000,00 139.452,00 66.650,00 138.150,67 100.825,00 100.825,00 403.300,00
3 Módulo de Expansão Tipo 2 2 1 260.000,00 241.000,00 229.872,00 243.624,00 229.872,00 229.872,00 459.744,00
4 Software de Replicação de Dados 1 41.000,00 20.500,00 22.201,00 27.900,33 20.500,00 0,00 20.500,00
5 Servidor de Gerenciamento 2 2 115.000,00 120.000,00 128.987,00 121.329,00 115.000,00 230.000,00 230.000,00

VALOR TOTAL LOTE 02 836.697,00 1.665.544,00

Quant. a 
ser 

registrada

Quant. 
mínima a 
adquirir

Preços Plugnet 
R$ (0592699)

Preços 
Supriservice R$ 

(0599366)

Preços 
Newsupri R$ 

(0599374)

ARP TRE-
PA 62/2019

Preço Médio 
Unitário do Item 

R$

Preço 
Unitário 

Estimado R$

Preço mínimo a 
adquirir R$

Preço Total 
Estimado a registrar 

R$

Quant. a 
ser 

registrada

Quant. 
mínima a 
adquirir

Preços Plugnet 
R$ (0592699)

Preços 
Supriservice R$ 

(0599366)

Preços 
Newsupri R$ 

(0599374)

ARP TRE-
PA 62/2019

Preço Médio 
Unitário do Item 

R$

Preço 
Unitário 

Estimado R$

Preço mínimo a 
adquirir R$

Preço Total 
Estimado a registrar 

R$
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LOTE 03   - SOFTWARE DE BACKUP

Item Descrição

1 Licença do Veeam Backup & Replication 6 2 21.900,00 23.000,00 29.000,00 24.633,33 21.900,00 43.800,00 131.400,00

2 2 24.000,00 25.500,00 28.000,00 25.833,33 24.000,00 0,00 48.000,00

3 500 380,00 410,00 455,00 415,00 380,00 0,00 190.000,00

VALOR TOTAL LOTE 03 43.800,00 369.400,00

TOTAL DA AQUISIÇÃO/REGISTRO DE PREÇOS – R$
1.503.267,00 4.104.434,00

Menores preços cotados
Média incluindo preço ARP TRE-PA

Quant. a 
ser 

registrada

Quant. 
mínima a 
adquirir

Preços Plugnet 
R$ (0592699)

Preços 
Supriservice R$ 

(0599366)

Preços 
Newsupri R$ 

(0599374)

Preço Médio 
Unitário do Item 

R$

Preço 
Unitário 

Estimado R$

Preço mínimo a 
adquirir R$

Preço Total 
Estimado a registrar 

R$

Agentes do Veeam Backup & 
Replication para Windows/Linux
Serviços de Avaliação, Tunning e 
Integração com Cloud Backup, Replica e 
Disaster Recovery
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DESPACHO

Maceió, 03 de outubro de 2019.
À
SLC,
SGO,
Gentileza considerar a Planilha de Preços Corrigida

- evento 0603739.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 03/10/2019, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603740 e o código CRC 6E7A5408.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº 0004514-28.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Data: XX de XXXX de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito 

neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de 
equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso 
neste Tribunal, e, ainda, prestação de serviços, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Secretaria de Tecnologia da Informação. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas 
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 7.892/2013 atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se 
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição 
de equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso 
neste Tribunal, incluindo serviços de instalação, no intuito de substituir equipamentos fora de 
garantia e/ou obsoletos utilizados, e, ainda, prestação de serviços, conforme especificações 
descritas nos Anexos I e I-A deste edital. 

 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade 
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL, 
observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo I-A. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0603918)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 387



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

2 
 

 

 

 
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após 
realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o 
registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

 
3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA/INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE GARANTIA.  
 
3.1. O prazo máximo para a entrega dos materiais/início da execução dos serviços 
será de:  
 
a) 30 (trinta) dias, para os subitens 04, 05, 06, 07, 08, 12, 14, 15 e 16; 

b) 40 (noventa) dias, para o subitem 01, 02, 03, 09, 10, 11 e 13. 

 
3.2. O prazo de garantia dos equipamentos/serviços será de: 
 
a) 12 (doze) meses para os subitens 04, 05, 06, 07 e 08; 
b) 36 (trinta e seis) meses para os subitens 14 e 15; 

c) 60 (sessenta) meses para os Itens 01, 02, 03, 09, 10, 11, 12 e 13; 

d) 90 (noventa) dias, para o subitem 16. 

 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.   Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas 
as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
4.2. Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio 
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 

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

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

4.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
4.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
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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). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins 
de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, 
criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 

6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 
5.450/2005). 
 

6.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 
(inciso IV, do art. 13, do Decreto 5.450/2005). 
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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 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

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

 

6.4.  Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo 
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado 
o disposto no item 6.7 do edital; 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste edital. 

 

6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, 
sob pena de desclassificação. 
 

6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo 
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital. 

 
6.4.2.1.  Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais 
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para 
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na 
execução contratual. 

 
6.4.3. Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro 
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na 
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 10.1. 

 
6.4.4. Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do produto 
ofertado. 

 

6.5. As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas 
pelo(s) vencedor(es). 
 

6.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 

6.7. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem 
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prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período 
de 60 (sessenta) dias. 
 

6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais e Serviços do 
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 

6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou 
encargo. 
 

6.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 

6.11. O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto 
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie 
expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 

7.1. O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via 
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão 
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital. 
 

7.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou 
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas 
pelo pregoeiro. 
 

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

 

7.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 

8.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva, 
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e 
respectivo horário de registro e valor. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total de cada item 
ofertado. 
 
8.1.2. Os lances para cada item deverá contemplar todos os subitens que o compõe. 
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8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 
 

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

8.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro pelo sistema. 
 

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

8.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

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

 

8.7.   A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 

 

8.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
neste Edital. 
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
9.1.  O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do 
menor preço por item decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, constantes do Anexo I-A, que 
representam uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, 
vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 

 
9.2.1.   O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor do item 
ofertado e de todos os subitens que o compõem. 
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9.2.2.   O licitante deverá encaminhar o modelo de proposta, em conformidade 
com o Anexo I-B, devidamente preenchido, onde constem os valores unitários e totais 
de cada um dos subitens que compõe o item ofertado. 
 

9.3.  Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 

9.4.  Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado 
de julgamento das Propostas de Preços. 

 

9.5.  Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao edital. 
 

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

 
10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO. 
 

10.1.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os 
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, 
banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

 

10.2. A licitante também deverá encaminhar, quando solicitado pelo pregoeiro, via 
sistema, o modelo de proposta, constante no Anexo I-B, devidamente preenchido, onde 
constem os valores unitários e totais de cada um dos subitens que compõe o item ofertado. 

 
11 - DA HABILITAÇÃO. 
 

11 .1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema 
de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a 
análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato 
“on line” do site do Comprasnet. 
 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com 
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do 
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá 
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via 
protocolo. 
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b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de 
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em 
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. 
do edital: 
 

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

 
e) Quanto à qualificação econômico-financeira: 

 
e.1) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data de 
abertura do certame.  

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

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

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

11.4.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o item 11.4., será assegurado prazo de cinco 
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
11.4.2.   Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de 
habilitação. 
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11.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 
 
11.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 11.4.1. e 11.4.3. 
 
11.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 
11.4.1. e 11.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração 
pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 

 
11.5. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 11.1. e no item 11.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
11.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
11.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF. 
 
11.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
12 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
 
12.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação a 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 da Lei 
Complementar nº 123/2006. 
 

12.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
12.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
12.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico, 
após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação 
entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, na ordem de classificação. 

 
12.2. Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve uma empresa 
de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja 
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até 5% (cinco por cento) superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema 
enviará mensagem, via chat, informando quais os itens terão desempate no lance. 
 
12.3. Para efeito do disposto no item 12.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 

I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal procedimento, 
o Sistema selecionará os itens com tais características, disponibilizando-os 
automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem 
também automática, por meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo 
de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido; 
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo lugar 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma condição, na 
ordem de classificação; 
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação 
dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não existindo 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a classificação 
inicial; 
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da 
primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema 
fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando 
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate; 
 
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, quando 
houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e classificação 
final dos fornecedores participantes. 

 
12.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais.  
 
12.5. Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo será 
interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de onde 
parou. 
 
13 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. 

13.1.  Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência 
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010. 
 
14 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
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14.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça 
impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

14.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 

 

14.1.2.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 

 

14.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à 
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-
mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este 
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
15- DOS RECURSOS. 
 
15.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
15.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término 
do tempo informado. 
 
15.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro 
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, 
o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 3 
(três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados 
para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio 
eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade 
competente. 

 
15.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que 
não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
15.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado 
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo 
pregoeiro ao vencedor. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
16.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 
16.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
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16.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do 
Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002. 
 
17 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
17.1.  Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
18 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
18.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 

18.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III 
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 

 
18.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e 
só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
18.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 18.3.1., podendo 
ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

18.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
18.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
18.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
18.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
18.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 18.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 18.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
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18.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
18.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
18.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
18.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
18.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
18.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
 

18.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 18.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
18.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 

 
18.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
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18.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
18.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
18.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
18.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 18.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
18.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de 
órgãos não participantes que aderirem.  
 
19 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
19.1.  O objeto deverá ser entregue, no prazo previsto no item 3 deste edital, por e-mail ou 
ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de expediente normal, de segunda a sexta-feira, 
na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida 
Menino Marcelo (antiga via expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-005, 
sob agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 
 
19.2. O objeto será recebido: 

 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações. 

 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos 
do Tribunal. 

19.3.  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. 
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19.4.   As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no 
sítio do fabricante. 

  
19.5.   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 ou Relatório de Análise Técnica com assertiva quanto ao 
recebimento definitivo. 

 
19.6. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
19.7. O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após o 
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
19.8. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
19.9. 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. 
 
19.10.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 20. 
 
20 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
20.1.  Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades:  
 
a. Advertência:  
 

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

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

 
b. Multa de: 

 
1) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do objeto com atraso 
injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

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

2)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; 

- 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 

-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. 

3) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

4) 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; 

5) 10% sobre o valor global da Ata de Registro de Preços, na hipótese de recusa em 
assinar a Ata 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.  

 
20.2.    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. 
 
20.3.   As sanções previstas nos itens "20.1.a", “20.1.c” e “20.1.d” poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
20.4.   O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
 
20.5.   O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
20.6.  Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
20.7.   Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
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indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas 
em fatos comprovados. 
 
20.8.   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.  
 
20.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
20.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
20.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
20.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
20.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
20.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
20.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
20.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
21 - DO PAGAMENTO. 
 
21.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, quando mantidas as mesmas condições iniciais 
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos: 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão 
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – 
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS 
– CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de 
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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. 

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

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

22 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
22.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, 
alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e gestão 
administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material Permanente) e 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). 
 
22.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
23 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
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23.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e 

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

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

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

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

24 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 

24.1.  São obrigações do detentor da Ata: 
 

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

 
24.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

 
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações 
do Edital e com os termos da proposta de preços; 

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

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

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

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

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

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

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

i)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 
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j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou 
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, 
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, 
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa; 

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

l)  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias p
ara prestar a garantia on-site. 

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

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

 
25 - DA PUBLICIDADE. 
 
25.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
25 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS. 
 
25.1. É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o fornecedor convocado 
para assinar a ata não tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes. 
 
26 - DISPOSIÇÕES GERAIS. 
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26.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o certame, ou, 
no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em parte, dando ciência aos 
participantes, na forma da legislação vigente. 
 
26.2.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
26.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
26.4.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
26.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
26.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
26.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
26.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
26.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e Contratos, bairro Farol, CEP: 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
26.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública, 
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para 
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
26.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 26.9, no caso de ser retirado em 
Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0603918)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 408



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

23 
 

 

 

26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

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

 
26.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

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

      TERMO DE REFERÊNCIA  
 

01. Objeto 
Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos e licenças de softwares 
para compor/atualizar a solução de backup em uso neste Tribunal, no intuito 
de substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados. 

02. Quantidade 

  

Item 01 (Backup em Fita) 

Subitem Descrição 
Quantidade a ser 
registrada 

01 Biblioteca Modular para Backup 03 

02 Drive LTO-7 09 

03 Drive LTO-8 09 

04 Conjunto de fitas LTO-7 08 

05 Conjunto de fitas LTO-8 08 

06 Conjunto de fitas de limpeza LTO 10 

07 Etiquetas para fita LTO-7 04 

08 Etiquetas para fita LTO-8 04 

  

Item 02 (Backup em Disco) 

Subitem Descrição 
Quantidade a ser 
registrada 

09 Solução de Backup em Disco 02 

10 Módulo de Expansão Tipo 1 04 

11 Módulo de Expansão Tipo 2 02 

12 Software de Replicação de Dados 01 

13 Servidor de Gerenciamento 02 

  

Item 03 (Software de Backup) 

Subitem Descrição 
Quantidade 
a ser 
registrada 

14 Licença do Veeam Backup & Replication 06 
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15 
Agentes do Veeam Backup & Replication 
para Windows/Linux 

02 

16 
Serviços de Avaliação, Tunning e 
Integração com Cloud Backup, Replica 
e Disaster Recovery 

500 

  

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: 

 Item 01 (Backup em Fita) 

Subtem Descrição Resumo das Especificações (Mínimas) 

01 
Biblioteca Modular 
para Backup 

 Capacidade para 32 Fitas 
 Suporte para pelo menos 04 Drives 
 Suporta a mail slot 
 Leitor de código de barras 

 

02 Drive LTO-7 

 Drive para fita LTO-7 
 Conexão FC 
 Deve ser plenamente compatível com o Item 01 

 

03 Drive LTO-8 

 Drive para fita LTO-8 
 Conexão FC 
 Deve ser plenamente compatível com o Item 01 

 

04 
Conjunto de fitas 
LTO-7 

 Conjunto contendo 20 fitas LTO-7 
 Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca 

homologada pelo mesmo 

05 
Conjunto de fitas 
LTO-8 

 Conjunto contendo 20 fitas LTO-8 
 Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca 

homologada pelo mesmo 

06 
Conjunto de fitas de 
limpeza LTO 

 Conjunto contendo 2 fitas LTO para limpeza 
 Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 ou por marca 

homologada pelo mesmo 

07 
Etiquetas para fitas 
LTO-7 

 Conjunto contendo: 
o 100 etiquetas de código de barras 
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 para fitas LTO-7 RW 
o 10 etiquetas pata fitas LTO de 

limpeza 
 Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 

ou por marca homologada pelo mesmo 

08 
Etiquetas para fitas 
LTO-8 

 Conjunto contendo: 
o 100 etiquetas de código de barras 

para fitas LTO-8 RW 
o 10 etiquetas pata fitas LTO de 

limpeza 
 Deve ser do mesmo fabricante do Item 01 

ou por marca homologada pelo mesmo 

Item 02 (Backup em Disco) 

Subitem Descrição Resumo das Especificações (Mínimas) 

09 
Solução de Backup 
em Disco 

 Capacidade liquida instalada: 36 TB 
 Expensível até pelo menos 100 TB 

10 
Módulo de Expansão 
Tipo 1 

 Capacidade liquida instalada: 
36 TB 

 Deve ser do mesmo 
fabricante do Item 01 ou por 
marca homologada pelo 
mesmo 

 Deve ser compatível com o 
Item 01 

11 
Módulo de Expansão 
Tipo 2 

 Capacidade liquida instalada: 
36 TB 

 Deve ser do mesmo 
fabricante do Item 01 ou por 
marca homologada pelo 
mesmo 

 Deve ser compatível com a 
solução em uso pelo TRE-AL 

12 
Software de 
Replicação de Dados 

 Licença de uso de software 
de replicação de dados 

 Deve ser do mesmo 
fabricante do Item 01 ou por 
homologado pelo mesmo 

  

Item 03 (Software de Backup) 
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Subitem Descrição 
Resumo das 
Especificações 
(Mínimo) 

13 Licença do Veeam Backup & Replication 06 

14 
Agente do Veeam Backup & Replication para 
Windows/Linux 

04 

15 
Serviços Consultivos de Vvaliação, Tunning e 
Integração com Cloud Backup, Replica e Disaster 
Recovery 

  

  

04. Valor 
Estimado 

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

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 definido nos itens. 

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) 
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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 eventual aquisição de equipamentos e licenças de 
softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso neste Tribunal, no intuito 
de substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de Preço para eventual aquisição de equipamentos e licenças de 
softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso neste Tribunal, no intuito 
de 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. 
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2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

Dotar o TRE/AL de Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos e licenças 
de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso neste Tribunal, no intuito 
de substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados assegurando 
tanto desempenho adequado quanto confiabilidade. 

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

1. Planejamento Estrate  gico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança de 
tecnologia da informaça   o; 

2. Plano Estrate gico de Tecnologia da Informaça  o e Comunicaça   o (PETIC): viabilizar 
serviços e soluço es de TIC; 

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informaça   o e Comunicaça o (PDTIC): manter parque 
tecnolo gico atualizado. 

  

Conforme Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação 
- Exercício 2019, acessado em 06/08/2019: 

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-al-plano-de-contratacoes-de-solucoes-de-tic-
2019 

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 0004514-
28.2019.6.02.8000 

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

É pretendido o Registro de Preço para eventual aquisição de 
equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso 
neste Tribunal, no intuito de substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos 
utilizados. 

  

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). 

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

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto 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 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 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 pe
ríodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 

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

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

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

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

8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, 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, 
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regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa; 

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

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

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

  
CONDIÇÕES GERAIS 

1. Todas as especificações definidas neste Termo de Referência não mínimas, sendo 
aceitos equipamentos/softwares com características superiores, desde que 
plenamente compatíveis. 

2. Cada lote deverá ser fornecido por um único licitante. 
3. Todos os itens incluídos em cada lote lote devem ser necessariamente do mesmo 

fabricante. 

  

ITEM 01 (BACKUP EM FITA) 

  

SUBITEM 01 - BIBLIOTECA MODULAR PARA BACKUP - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

  

REQUISITOS DE ARQUITETURA: 

1. Possuir mecanismo robotizado que permita automação completa da movimentação 
dos cartuchos internamente com um mínimo de 2 (duas) controladoras Fibre Channel 
redundantes e hot swap (que suportam troca durante o uso sem interrupção de 
funcionamento) ou um mínimo de 02 conexões de fibre channel, provendo 
redundância de caminhos (1 para cada drive) em substituição a exigência de ser hot 
swap; 

2. Possuir LEDs frontais e/ou display indicador do status de funcionamento; 
3. Possuir leitor de código de barras integrado, com o objetivo de ler as etiquetas dos 

cartuchos; 
4. Deverá possuir uma quantidade mínima de 32 (trinta e dois) slots LTO, disponíveis e 

prontos para uso (incluindo quaisquer opcionais de ativação que se façam 
necessários e não considerando cartuchos dentro dos drives) suportando a expansão 
mínima até 270 (duzentos e setenta) slots para cartuchos LTO, através da aquisição 
de módulos adicionais ou através do simples licenciamento de slots presentes no 
equipamento ofertado; 
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5. Possuir compartimento para inserção/retirada de pelo menos 05 (cinco) cartuchos 
sem realizar inventário (I/O Slot ou Mail Slot); 

6. Deve ser capaz de funcionar em modo de acesso Sequencial e Aleatório a cartuchos. 
7. Considerar mídias etiquetadas para acesso Aleatório; 
8. Deve suportar o particionamento do equipamento em até 20 (vinte) unidades 

lógicas, permitindo assim que cada unidade lógica criada (partição) seja apresentada 
e operada como uma unidade independente; 

9. O equipamento deverá suportar criptografia dos dados por hardware, através de 
licenciamento opcional. 

  

DRIVES: 

10. Possuir a capacidade para utilização de pelo menos 03 (três) drives LTO (Linear Tape 
Open) geração Ultrium 6/7/8, ou simplesmente LTO-6/LTO-7/LTO-8, suportando 
instalação futura de 21 (vinte e um) drivers adicionais por meio de módulos 
adicionais ou através da simples inclusão de unidades adicionais no gabinete padrão 
do equipamento ofertado; 

11. A biblioteca devera ser fonecida sem drivers instalados; 
12. Para efeito de compatibilidade e reaproveitamento, a biblioteca deverá ser 

integralmente compatível com os drives LTO-6 da tape library HPE MSL-4048 de 
propriedade e atualmente em uso por este Tribunal, ou seja, deve ser capaz de 
receber fisicamente o drive e ser possivel sua plena utilização; 

13. Possuir taxa de transferência individual de 300 MB/s (trezentos megabytes por 
segundo) em cada drive LTO-7 e LTO-8 ofertados. Considerar taxa nominal máxima 
nativa (sem compressão); 

14. Oferecer interfaces Fibre Channel 8Gbps (oito gigabits por segundo) de forma nativa 
para os drives ofertados na Tape Library; 

  

FUNCIONALIDADES: 

13. O gerenciamento do equipamento ofertado deverá ser através de rede ethernet 
utilizando porta RJ45; 

14. Oferecer gerenciamento remoto através de interface web, incluindo as principais 
funções de operação e monitoração do sistema; 

  

FONTES: 

15. Deve possuir um mínimo de 02 (duas) fontes com funcionamento redundante; 
16. Devem trabalhar com tensão elétrica nominal de 100-240 V (cem a duzentos e 

quarenta volts) AC a 60 Hz (sessenta hertz); 

  

DIVERSOS: 

17. Devem ser fornecidos cabos, terminadores e demais acessórios para viabilizar a 
instalação e o funcionamento da Tape Library; 
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18. O gabinete deve seguir padrão industrial para racks de 19’’ (dezenove polegadas), 
incluindo porcas, trilhos, parafusos e demais acessórios necessários para sua 
instalação em rack; 

  

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE: 

23. Deverá possuir garantia do fabricante mínima de 60 (sessenta) meses para reposição 
de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no regime 24 x 7, 24 (vinte e 
quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, incluindo feriados e finais de 
semana. 

24. Deverá possuir Tempo de solução máximo de até 6h (seis) horas a partir da abertura 
do chamado técnico para falhas de hardware. 

25. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar 
em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a 
integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia 
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada. 

26. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site na 
sede da contratante ou no local de instalação do equipamento, devendo ser 
considerada como área de abrangência, quaisquer localidades dentro do Estado de 
domicilio da mesma; 

27. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo 
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; 

28. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de 
suporte técnico via Chat, através da Internet; 

29. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de 
hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que permita 
gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário. 

30. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento, 
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e 
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e firmware 
que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma proativa. 

31. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180(cento e oitenta) 
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a 
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de patchs 
de correção ou upgrades de firmware, bios que porventura sejam necessários de 
acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de forma a garantir que 
os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das matrizes de suporte do 
fabricante e de acordo com as melhores práticas do mesmo. Esse procedimento visa, 
evitar problemas no processo de atendimento técnico e intervenções não 
programadas como ainda minimizar possíveis riscos de falhas, paradas ou 
inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos. 

32. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento, 
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas 
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve 
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta. 

33. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da 
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de 
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de 
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na 
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será 
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possível a comprovação através da apresentação de documentação expressa do 
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos 
produtos ofertados. Em caso de documentação do fabricante deverá ser anexada a 
mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os 
poderes para firmar e declarar as exigências solicitadas. 

34. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do 
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que 
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de 
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada 
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante. 
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do 
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 
ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja 
comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação 
através da apresentação de documentação expressa do fabricante dos 
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo 
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. 
Em caso de documentação do fabricante deverá ser anexada junto a mesma a 
procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes para 
firmar e declarar as exigências solicitadas. 

  

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: 

35. Ativação física da biblioteca através da instalação dos acessórios, acomodação no 
rack e integração lógica com o software de backup conforme será indicado pela 
CONTRATANTE 

36. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas: 
1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware, 

BIOS e outros dispositivos integrados; 
2. Configuração no servidor para ser acessada e administrada pela ferramenta 

de gerenciamento de backup Veeam Backup & Replication; 
3. Ativação a parametrização básica do sistema de backup Veeam Backup & 

Replication  e realização do inventário do pool de mídias fornecidos com o 
equipamento; 

37. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de 4h 
(quatro horas), para explicação do funcionamento das funções básicas de gerencia e 
administração da solução; 

38. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução 
ofertada; 

39. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e 
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter 
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas 
durante o hands-on. 

 PRAZO DE ENTREGA: 

35. O prazo de entrega é de no máximo 40 (quarenta) dias contados a partir do 
recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento. 
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SUBITEM 02 - DRIVE LTO-7 

1. Drive padrão LTO-7 Ultrium 15000; 
2. Taxa de transferência nativa: 300 MB/s; 
3. Taxa de transferência com compressão: 750 MB/s; 
4. Interface padrão FC de 8Gb; 
5. Deve ter formato de módulo para instalação na Biblioteca de Fitas descrita no 

subtem 01; 
6. Cartuchos: 

1. Acompanhar no mínimo 10 (dez) cartuchos de dados LTO-7; 
2. Acompanhar no mínimo 01(um) cartucho de limpeza LTO; 
3. Cada cartucho ofertado deve possuir etiqueta individual padrão LTO 

compatível com a mídia ofertada, de cor branca, com código de barras para 
leitura e identificação apropriada; 

7. Acompanhar um cabo de fibra OM4 duplex multimodo de 50/125 micrômetros com 
conectores LC em ambas as pontas e comprimento mínimo de 15m (quinze metros); 

8. Garantia de 60 (sessenta) meses, nas mesmas condições de atendimento do Item 01 
deste lote; 

9. Compatibilidade de leitura e gravação padrão Ultrium 6 e 7; 
10. O serviço de integração física e lógica do drive na biblioteca de fitas, deverá ser 

realizado pelo fabricante; 
11. Prazo de Entrega de 40 (quarenta) dias contados a partir do recebimento da nota de 

empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 03 - DRIVE LTO-8 

1. Drive padrão LTO-8 Ultrium 30750; 
2. Taxa de transferência nativa: 300 MB/s; 
3. Taxa de transferência com compressão: 750 MB/s; 
4. Interface padrão FC de 8Gb; 
5. Deve ter formato de módulo para instalação na Biblioteca de Fitas descrita no 

subtem 01; 
6. Cartuchos: 

1. Acompanhar no mínimo 10 (dez) cartuchos de dados LTO-8; 
2. Acompanhar no mínimo 01(um) cartucho de limpeza LTO; 
3. Cada cartucho ofertado deve possuir etiqueta individual padrão LTO 

compatível com a mídia ofertada, de cor branca, com código de barras para 
leitura e identificação apropriada; 

7. Acompanhar um cabo de fibra OM4 duplex multimodo de 50/125 micrômetros com 
conectores LC em ambas as pontas e comprimento mínimo de 15m (quinze metros); 

8. Garantia de 60 (sessenta) meses, nas mesmas condições de atendimento do Item 01 
deste lote; 

9. Compatibilidade de leitura e gravação padrão Ultrium 7 e 8; 
10. O serviço de integração física e lógica do drive na biblioteca de fitas, deverá ser 

realizado pelo fabricante. 
1. Prazo de Entrega de 40 (quarenta) dias contados a partir do recebimento da 

nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento. 
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SUBITEM 04 - CONJUNTO DE FITAS LTO-7 

1. Kit de cartuchos de dados LTO-7 composto por 20(vinte) unidades de fitas; 
2. Cada kit de cartuchos de dados ofertado deve possuir etiqueta individual padrão 

LTO-7 para cada fita do mesmo, de cor branca, com código de barras para leitura e 
identificação apropriada; 

3. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período 
mínimo de 12 (doze) meses; 

4. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação LTO, onde 
serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas mídias e etiquetas 
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total da 
garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes 
acarretados pelas mesmas durante sua utilização; 

5. Prazo de Entrega de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 05 - CONJUNTO DE FITAS LTO-8 

1. Kit de cartuchos de dados LTO-8 composto por 20 (vinte) unidades de fitas; 
2. Cada kit de cartuchos de dados ofertado deve possuir etiqueta individual padrão 

LTO-8 para cada fita do mesmo, de cor branca, com código de barras para leitura e 
identificação apropriada; 

3. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período 
mínimo de 12 (doze) meses; 

4. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação LTO, onde 
serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas mídias e etiquetas 
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total da 
garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes 
acarretados pelas mesmas durante sua utilização; 

5. Prazo de Entrega de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 06 - CONJUNTO DE FITAS DE LIMPEZA LTO 

1. Kit composto de 2 (dois) cartuchos de limpeza LTO para unidades leitura/gravação 
LTO; 

2. Cada kit de cartuchos ofertado deve possuir etiqueta individual padrão com código 
de barras para leitura e identificação apropriada; 

3. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período 
mínimo de 12 (doze) meses; 

4. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação LTO, onde 
serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas mídias e etiquetas 
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total da 
garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes 
acarretados pelas mesmas durante sua utilização; 
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5. Prazo de Entrega de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 07 - ETIQUETAS PARA FITAS LTO-7 

1. Etiquetas de código de barras compatíveis com a biblioteca de fitas (subitem 01); 
2. Kit composto por: 

1. 100 (cem) etiquetas para fita LTO-7 do tipo RW; 
2. 10 (dez) etiquetas para LTO de limpeza; 

3. Deve ser compatível com as fitas LTO-7 descrutas no Item 04; 
4. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período 

mínimo de 12 (doze) meses; 
5. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação e fitas LTO, 

onde serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas etiquetas 
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total da 
garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes 
acarretados pelas mesmas durante sua utilização; 

6. Prazo de Entrega de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 08 - ETIQUETAS PARA FITAS LTO-8 

1. Etiquetas de código de barras compatíveis com a biblioteca de fitas (subitem 01); 
2. Kit composto por: 

1. 100 (cem) etiquetas para fita LTO-7 do tipo RW; 
2. 10 (dez) etiquetas para LTO de limpeza; 

3. Deve ser compatível com as fitas LTO-7 descritas no Item 04; 
4. Garantia do fabricante para defeitos provenientes de fabricação por um período 

mínimo de 12 (doze) meses; 
5. Por questões vinculadas a garantia e as unidades de leitura e gravação e fitas LTO, 

onde serão instaladas e utilizadas as mídias, somente serão aceitas etiquetas 
originais do fabricante da solução ofertada, evitando assim perda parcial ou total da 
garantia proveniente de possíveis falhas, problemas operacionais ou incidentes 
acarretados pelas mesmas durante sua utilização; 

6. Prazo de Entrega de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

  

ITEM 02 (BACKUP EM DISCO) 

  

SUBITEM 09 - SOLUÇÃO DE BACKUP EM DISCO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

  

CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0603918)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 424



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

39 
 

 

 

1. Solução multiprotocolo de backup para plataforma OPEN com armazenamento em 
disco emulando unidades de fita; 

2. Capacidade de operação nos seguintes modos simultaneamente: 

1.  
a. VTL – Emulação de Tape Libraries, Drives e Cartuchos de fitas; 
b. OST – OpenStorage Technology; 
c. NAS – Através de protocolos CIFS e NFS; 

3. Tecnologia de desduplicação com as seguintes características: 

1.  
a. Desduplicação em memória e em tempo real (InLine) dos dados recebidos 

para gravação em disco, não sendo aceito manipulação dos dados em área 
temporária em disco para ingestão de dados não desduplicados; 

b. Compressão de dados após a deduplicação para armazenamento em disco; 
c. Método de desduplicação baseado em comparação de blocos de dados com 

tamanho de bloco variável. 

4. Caso a solução ofertada trabalhe somente com desduplicação de blocos acima de 8 
KB, deverá ser ofertado um adicional de 20% na volumetria útil requisitada. 

5. A solução ofertada deverá possuir desempenho em modo VTL nativo para gravação 
de no mínimo 7 TB/h (treze terabytes por hora) e em modo otimizado desempenho 
de gravação para no mínimo 18 TB/h (trinta terabytes por hora), essas métricas 
deverão ser comprovadas através de documentação publicada pelo fabricante do 
produto ofertado; 

6. Desempenho de leitura de pelo menos 80% do desempenho de gravação, em modo 
VTL nativo para a configuração solicitada. 

7. Caso não seja possível atingir esse nível de performance na recuperação, será 
necessário um adicional de 20% de capacidade e performance na taxa de gravação. 

8. Capacidade nativa habilitada de replicação dos dados desduplicados com outro 
equipamento idêntico, através de rede TCP/IP; 

9. Capacidade mínima de armazenamento nativo em disco de 36 TB (trinta e seis 
terabytes) úteis para dados, instalados e licenciados, descontadas todas as perdas 
com redundâncias (RAID) e ganhos com compactação e/ou desduplicação; 

10. Deverá suportar expansão mínima da capacidade de armazenamento até 100TB 
(cem terabytes) úteis para dados, através de instalação de módulos e licenciamento 
adicionais, devendo ser descontadas todas as perdas com redundâncias (RAID) e 
ganhos com compactação e/ou desduplicação; 

11. Deverá ser fornecido com as funcionalidades de replicação remota e criptografia de 
dados, nativamente habilitado para a capacidade máxima de expansão suportada 
pelo equipamento, possibilitando assim a cópia e armazenamento dos dados de 
forma segura e criptografada entre dois ou mais equipamentos do mesmo fabricante; 

12. Deverá conter discos com interfaces SATA (Serial ATA) ou NL-SAS (Near Line SAS) 
com rotação mínima de 7.2K RPM (sete mil de duzentas rotações por minuto), 
configurados obrigatoriamente em RAID 6; 

13. Para fins de dimensionamento de capacidade de armazenamento em disco, 
considerar 1(um) Gigabyte igual a 1.000.000.000 (um bilhão) de Bytes e 1 (um) 
Terabyte igual a 1.000 (mil) Gigabytes. 

14. Deverá possuir no mínimo as seguintes interfaces: 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0603918)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 425



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

40 
 

 

 

1.  
a. Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) interfaces externas de conexão Fibre 

Channel para conexão SAN aos servidores, com velocidade de 16 Gb/s 
(dezesseis gigabits por segundo) podendo operar a 8 Gb/s (oito gigabits por 
segundo); 

b. Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) interfaces óticas LAN de 10 Gigabit 
Ethernet Short Range com conectores LC para tráfego de dados; 

c. Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) interfaces LAN de 1 Gigabit Ethernet 
com conectores Base-T; 

d. Deverão ser fornecidos 08 (oito) cordões óticos contendo 1 (um) par de fibras 
multimodo cada, com terminações LC/LC e comprimento mínimo de 05 (cinco) 
metros para conexão das portas Fibre Channel e 10GbE LC/SR; 

15. Deverá possuir ventiladores e fontes de alimentação redundantes; 
16. Deverá prover através de console WEB acesso aos seguintes dados: 

1. Desempenho em tempo real dos jobs de backup; 
2. Utilização da capacidade física e lógica (antes e após deduplicação e 

compressão); 
3. Taxa de desduplicação; 

17. Deverá possuir capacidade para a detecção de falhas abrangendo auto-monitoração, 
geração de logs, envio de e-mails e geração de traps SNMP; 

18. Total compatibilidade do sistema e integração com software de proteção de dados, 
Veeam Backup Software na versão Enterprise Plus, existente e implementado no 
ambiente de produção do TRE-AL; 

19. O equipamento ofertado deverá ser totalmente compatível com a solução HPE 
StoreOnce 5100 existente no TRE-AL, devendo suportar replicação remota  a 
criptografia dos dados de forma nativa entre os mesmos, sem utilização artifícios 
externos a solução. Medida que visa garantir o investimento legado; 

20. Total compatibilidade com os sistemas operacionais Microsoft Windows 2016 Server, 
Microsoft Windows 2012 Server R2, Red Hat Enterprise Linux 6, VMWare 
Virtualization Software; 

21. O equipamento deve ser novo, sem uso, estar em produção, e deverá ser o modelo 
mais recente que atenda esta especificação; 

22. O suporte e manutenção do equipamento durante todo período de garantia deverá 
ser prestado diretamente pelo fabricante do equipamento, devendo o mesmo 
realizar o suporte de forma colaborativa, ou seja, interagir diretamente com o 
fabricante da solução de software utilizada pela CONTRATANTE. Assim fica 
determinado que obrigatoriamente deverá existir um ponto único de contato para as 
tratativas de possíveis falhas no hardware ou software. Essa exigência deverá ser 
comprovada através de documentação oficial do fabricante do nível de serviço 
exigido ou em caso de inexistência da mesma, através de declaração do fabricante 
direcionada ao processo comprovando assim o compromisso do nível de serviço. 

23. A solução ofertada deve contemplar o hardware e o(s) software(s) acima descritos, 
sua instalação física e lógica, sua ativação, configuração e testes para garantir o 
pleno funcionamento de toda solução; 

24. Fornecer, junto com a proposta, comprovação de que o fabricante do(s) 
equipamento(s) ofertado(s), mesmo que fornecido(s) em regime de OEM, é 
participante do SNIA* na qualidade de voting member. * SNIA = Storage Networking 
Industry Association (https://www.snia.org/member_com/member_alpha): entidade 
sem fins lucrativos com mais de 400 membros, entre fornecedores e consumidores, 
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cuja finalidade é orientar a evolução de padrões e tecnologias para armazenamento 
de dados (storage); 

  

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE: 

28. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60 
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no 
regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana, incluindo 
feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de versões, 
releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais, ferramentas de 
gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos. 

29. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo 
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por 
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo de 
até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de hardware. 

30. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar 
em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a 
integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia 
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada. 

31. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site na 
sede da contratante considerando-o Estado de domicilio da mesma; 

32. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo 
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; 

33. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de 
suporte técnico via Chat, através da Internet; 

34. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de 
hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que permita 
gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário. 

35. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento, 
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e 
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e firmware 
que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma proativa. 

36. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180(cento e oitenta) 
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a 
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de patchs 
de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam necessários de 
acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de forma a garantir que 
os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das matrizes de suporte do 
fabricante e de acordo com as melhores práticas do mesmo. Esse procedimento visa, 
evitar problemas no processo de atendimento técnico e intervenções não 
programadas como ainda minimizar possíveis riscos de falhas, paradas ou 
inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos. 

37. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento, 
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas 
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve 
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta. 

38. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da 
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de 
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de 
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na 
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mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será 
possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos 
produtos ofertados. 

39. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do 
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que 
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de 
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada 
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante. 
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do 
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 
ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja 
comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação 
através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos equipamentos, 
indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 
manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. 

 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO: 

40. O serviço de integração física e lógica no rack indicado pela contratante, deverá ser 
realizado pelo fabricante. 

41. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas: 
1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware, 

BIOS e outros dispositivos integrados; 
2. Configuração do sistema para ser acessado e administrado pela ferramenta de 

gerenciamento; 
3. Ativação e parametrização do sistema conforme exigido nativamente 

embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de 
segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis; 

42. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de 8h 
(oito horas), para explicação do funcionamento das funções de gerencia e 
administração da solução; 

43. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução, 
validando que os módulos da solução estão monitorados e com o nível de serviço 
solicitado; 

44. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e 
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter 
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas 
durante o hands-on. 

PRAZO DE ENTREGA: 

35. O prazo de entrega é de no máximo 40 (quarenta) dias contados a partir do 
recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 10 - MÓDULO DE EXPENSÃO DA SOLUÇÃO DE BACKUP EM DISCO - 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
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1. Modulo adicional para expansão da Solução de Armazenamento para Backup em 
Disco, SUBITEM 1 desse termo de referência, devendo ser obrigatoriamente do 
mesmo fabricante e homologado e certificado pelo mesmo para integração na 
solução; 

2. Deverá possuir capacidade mínima de armazenamento nativo em disco de 36 TB 
(trinta e seis terabytes) úteis para dados, instalados e licenciados, descontadas todas 
as perdas com redundâncias (RAID) e ganhos com compactação e/ou desduplicação; 

3. Deverá conter discos com interfaces SATA (Serial ATA) ou NL-SAS (Near Line SAS) 
com rotação mínima de 7.2K RPM (sete mil de duzentas rotações por minuto), 
configurados obrigatoriamente em RAID 6; 

4. Deverá acompanhar todos os cabos, acessórios e licenciamento, necessários para 
integração como o modulo central garantindo assim o perfeito funcionamento da 
solução. 

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE: 

5. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60 
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no 
regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana, incluindo 
feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de versões, 
releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais, ferramentas de 
gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos; 

6. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo 
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por 
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo de 
até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de hardware; 

7. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar 
em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a 
integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia 
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada; 

8. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site na 
sede da contratante considerando o Estado de domicilio da mesma; 

9. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo 
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; 

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de 
suporte técnico via Chat, através da Internet; 

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de 
hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que permita 
gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário. 

12. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento, 
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e 
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e firmware 
que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma proativa. 

13. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180 (cento e oitenta) 
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a 
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de patchs 
de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam necessários de 
acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de forma a garantir que 
os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das matrizes de suporte do 
fabricante e de acordo com as melhores práticas do mesmo. Esse procedimento visa, 
evitar problemas no processo de atendimento técnico e intervenções não 
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programadas como ainda minimizar possíveis riscos de falhas, paradas ou 
inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos. 

14. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento, 
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas 
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve 
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta. 

15. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da 
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de 
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de 
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na 
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será 
possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos 
produtos ofertados. 

16. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do 
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que 
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de 
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada 
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante. 
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do 
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 
ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja 
comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação 
através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos equipamentos, 
indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 
manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. 

    SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: 

17. O serviço de integração física e lógica do modulo de expansão, deverá ser realizado 
pelo fabricante no mesmo rack do modulo principal da Solução de Armazenamento 
para Backup em Disco. 

18. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas: 
1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware, 

BIOS e outros dispositivos integrados; 
2. Configuração do licenciamento para ativação da capacidade adicional, 

possibilitando acessar e administrar a capacidade todo volume do sistema 
pela ferramenta de gerenciamento; 

3. Ativação e parametrização do sistema conforme exigido nativamente 
embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de 
segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis; 

4. Integração da Solução de Armazenamento para Backup em Disco com a 
ferramenta de backup Veeam Backup & Replication; 

19. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução, 
validando que os módulos da solução estão monitorados e com o nível de serviço 
solicitado; 

20. Entrega da documentação de implantação contendo todas alterações das 
informações e parametrizações realizadas na configuração da solução e da 
expansão. 
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PRAZO DE ENTREGA: 

21. O prazo de entrega é de no máximo 40 (quarenta) dias contados a partir do 
recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 11 – MÓDULO DE EXPANSÃO DA SOLUÇÃO DE BACKUP EM DISCO TIPO 2 - 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

1. Modulo adicional para expansão da Solução de Armazenamento para Backup em 
Disco HPE StoreOnce 5100, devendo ser obrigatoriamente do mesmo fabricante e 
homologado e certificado pelo mesmo para integração na solução, existente no TRE-
AL. 

2. Deverá possuir capacidade mínima de armazenamento nativo em disco de 36 TB 
(trinta e seis terabytes) úteis para dados, instalados e licenciados, descontadas todas 
as perdas com redundâncias (RAID) e ganhos com compactação e/ou desduplicação; 

3. Deverá conter discos com interfaces SATA (Serial ATA) ou NL-SAS (Near Line SAS) 
com rotação mínima de 7.2K RPM (sete mil de duzentas rotações por minuto), 
configurados obrigatoriamente em RAID 6; 

4. Deverá acompanhar todos os cabos, acessórios e licenciamento, necessários para 
integração como o modulo central garantindo assim o perfeito funcionamento da 
solução. 

  GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE: 

5. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60 
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no 
regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana, incluindo 
feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de versões, 
releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais, ferramentas de 
gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos. 

6. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo 
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por 
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo de 
até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de hardware. 

7. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar 
em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a 
integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia 
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada. 

8. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site na 
sede da contratante considerando o Estado de domicilio da mesma; 

9. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo 
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; 

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de 
suporte técnico via Chat, através da Internet; 

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de 
hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que permita 
gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário. 
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12. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento, 
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e 
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e firmware 
que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma proativa. 

13. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180(cento e oitenta) 
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a 
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de patchs 
de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam necessários de 
acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de forma a garantir que 
os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das matrizes de suporte do 
fabricante e de acordo com as melhores práticas do mesmo. Esse procedimento visa, 
evitar problemas no processo de atendimento técnico e intervenções não 
programadas como ainda minimizar possíveis riscos de falhas, paradas ou 
inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos. 

14. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento, 
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas 
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve 
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta. 

15. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da 
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de 
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de 
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na 
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será 
possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos 
produtos ofertados. 

16. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do 
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que 
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de 
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada 
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante. 
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do 
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 
ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja 
comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação 
através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos equipamentos, 
indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 
manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: 

17. O serviço de integração física e lógica do modulo de expansão, deverá ser realizado 
pelo fabricante no mesmo rack do modulo principal da Solução de Armazenamento 
para Backup em Disco; 

18. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas: 
1. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware, 

BIOS e outros dispositivos integrados; 
2. Configuração do licenciamento para ativação da capacidade adicional, 

possibilitando acessar e administrar a capacidade todo volume do sistema 
pela ferramenta de gerenciamento; 
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3. Ativação e parametrização do sistema conforme exigido nativamente 
embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de 
segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis; 

4. Integração da Solução de Armazenamento para Backup em Disco com a 
ferramenta de backup Veeam Backup & Replication; 

19. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução, 
validando que os módulos da solução estão monitorados e com o nível de serviço 
solicitado; 

20. Entrega da documentação de implantação contendo todas alterações das 
informações e parametrizações realizadas na configuração da solução e da 
expansão. 

PRAZO DE ENTREGA: 

21. O prazo de entrega é de no máximo 40 (quarenta) dias contados a partir do 
recebimento da nota de empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 12 – SOFTWARES DE REPLICAÇÃO DE DADOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Deverá habilitar a replicação remota no HPE StoreOnce 5100 com a solução de 
backup em disco (subitem 01), inclusive com a funcionalidade de criptografia de 
dados, nativa da solução não sendo aceitas a criptografia por solução externa ao 
produto; 

2. Deverá possuir suporte do fabricante com garantia de evolução para novas 
versões, correções e atualizações de segurança e funcionamento pelo período 
mínimo de 60 (sessenta) meses; 

3. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de software e serviços 
que compõem a solução ofertada. A omissão dessas informações acarretará na 
desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, 
na data de entrega da proposta; 

4. Prazo de Entrega de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 13 – SERVIDOR DE GERENCIAMENTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

1. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, 
na data de entrega da proposta; 

2. Gabinete tipo rack padrão 19 polegadas com altura de 1U com trilhos e quaisquer 
outros componentes necessários para instalação em rack ofertados como padrão do 
produto; 

3. O servidor deve possuir fontes redundantes hot-plug ou hot-swap; 
4. O servidor deve possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap; 
5. Possuir painel frontal de proteção do servidor com chave, para evitar acesso físico 

indevido aos discos e interface USB frontal do equipamento. 
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PROCESSADOR: 

6. O servidor deve possuir capacidade de processamento mínimo de 40 (quarenta) 
threads simultâneos ou superior. Somente serão aceitos processadores baseados nas 
arquiteturas mínimas Intel Skylake ou AMD EPYC, gerações anteriores não serão 
aceitas; 

7. O servidor deve possuir chipset desenvolvido para arquitetura de servidores, sendo 
ele do fabricante do processador. 

8. Deve implementar mecanismos de redução de consumo de energia. 

  

DESEMPENHO: 

9. O servidor ofertado deverá ter obrigatoriamente índice SPECrate2017_int_base, 
auditado de no mínimo 92 (noventa e dois) pontos ou superior, considerando a 
capacidade mínima solicitada de processamento de 40 (quarenta) threads 
simultâneos; 

10. O índice SPECrate2017_int_base utilizado como referência será validado junto ao site 
www.spec.org; 

11. O índice apresentado deverá ser baseado em SPEC auditado para o mesmo modelo 
de servidor (marca e modelo); 

12. Não serão aceitas estimativas para modelos de servidores não auditados. 

  

MEMÓRIA: 

13. Deverão ser fornecidos no mínimo 128GB de memória RAM do tipo RDIMM por 
servidor; 

14. Cada módulo de memória com tamanho mínimo de 32GB; 
15. Deverá suportar expansibilidade de, no mínimo, 1500GB com módulos do tipo 

LRDIMM ou RDIMM; 
16. Deverá possuir no mínimo 24 slots do tipo DIMM; 
17. O chipset deve suportar memória RAM do tipo DDR4 com frequência de, no mínimo, 

2400MHz; 
18. O servidor ofertado oferece suporte ao recurso de Advanced ECC ou similar; 
19. Suportar a função online spare memory ou memory mirroring. 

  

BIOS/UEFI: 

20. O UEFI deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e 
eletricamente reprogramável; 

21. Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do servidor sempre que o 
servidor for inicializado; 

22. A inicialização do servidor deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário, 
via CDROM e/ou disco rígido, bem como pela placa de rede através do recurso WOL 
(Wake on LAN); 

23. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para 
inicializar o servidor e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS. 
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SLOTS DE EXPANSÃO: 

24. O servidor ofertado deverá possuir pelo menos 02 (dois) slots PCI-Express 3.0; 

  

PORTAS DE COMUNICAÇÃO: 

25. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal deverão ser identificados 
pelos nomes ou símbolos; 

26. 01 (uma) porta Serial; 
27. 01 (uma) porta de vídeo padrão DB15; 
28. 05 portas USB 3.0, sendo pelo menos duas portas na parte traseira dedicadas para 

teclado e mouse. 

  

INTERFACE DE REDE 1GbE: 

29. 04 (quatro) interfaces de rede Gigabit Ethernet, com suporte aos protocolos , IEEE 
802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 
802.1q e IEEE 802.1as; 

30. Tais interfaces de rede podem ser ofertadas integradas a placa mãe; 
31. As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming); 
32. Deve possuir o recurso Wake on Lan; 
33. Deve possuir o recurso PXE; 
34. Deve possuir suporte à VLAN; 
35. Deve possuir suporte à Link Aggregation; 
36. Deve possuir suporte à Jumbo Frames; 
37. Deve possuir suporte à VMware NetQueue e Microsoft VMQ; 
38. Suportar tecnologia TOE ou TSO; 
39. Suportar operar em 10/100/1000T. 

  

INTERFACE DE REDE 10GbE: 

40. 02 (duas) interfaces de rede 10-Gigabit Ethernet, com suporte aos protocolos, IEEE 
802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3p, IEEE 802.3ap, IEEE 
802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.3ak, IEEE 802.1qaz, IEEE 802.1au, IEEE 802.1q e 
IEEE 802.1Qbb; 

41. Tais interfaces de rede podem ser ofertadas integradas a placa mãe; 
42. As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming); 
43. Deve possuir o recurso Wake on Lan; 
44. Deve possuir o recurso PXE; 
45. Deve possuir suporte à VLAN; 
46. Deve possuir suporte à Link Aggregation; 
47. Deve possuir suporte à Jumbo Frames; 
48. Deve possuir suporte à Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV); 
49. Deve possuir conectores/transceivers SFP+ 10Gbase-SR com conectores do tipo LC.; 
50. Suportar tecnologia TOE ou TSO; 
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51. Dever acompanhar 01 (um) cabo de fibra ótica de 5 (cinco) metros para cada 
interface. 

  

INTERFACE DE REDE FIBRE CHANNEL: 

52. 02 (duas) interfaces de rede Fibre Channel Dual Port de 16Gbps, acompanhando os 
respectivos cabos de fibra ótica de 5 (cinco) metros para cada interface. 

  

CONTROLADORA DE VÍDEO: 

53. A controladora ofertada deve ser parte nativa do servidor. Desta forma, não é 
necessário que a mesma ocupe um slot do servidor; 

54. Resolução gráfica mínima de 1280 x 1024. 

  

CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO (RAID): 

55. No mínimo 01 (uma) controladora para controle dos discos rígidos; 
56. Onboard e/ou offboard de acordo com o padrão de slots solicitado; 
57. Deverá possuir canais suficientes para o controle dos discos rígidos; 
58. Padrão SAS ou superior; 
59. Memória cache implementada na controladora com no mínimo 2GB do tipo Flash; 
60. Taxa de transferência de dados de no mínimo 12Gb/s; 
61. Deverá possibilitar a implementação dos níveis de RAID 0, 0 + 1 ou 1+0, 1 e 5; 
62. As funcionalidades de array devem ser implementáveis e configuráveis por hardware 

através de utilitário específico. 

  

DISCO RÍGIDO: 

63. Mínimo de 08 baias hot-plug ou hot-swap disponíveis para discos SAS/SATA ou 
superior; 

64. No mínimo 02 discos rígidos por servidor; 
65. Capacidade mínima de armazenamento por disco SAS de 300GB Tipo hot-pluggable 

de 2.5” (polegadas); 
66. Taxa de transferência de dados de 12Gb/s. 

  

FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 

67. O servidor deve possuir capacidade instalada mínima de 02 duas) fontes de 
alimentação operando em modo redundante e sendo hot-plug ou hot-swap, para 
substituição automática da fonte de alimentação principal em caso de falha, 
mantendo assim o seu funcionamento; 

68. Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 240VAC à 60Hz; 
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69. Cabos de alimentação com plugue padrão IEC para ambientes de 220V para cada 
fonte de alimentação fornecida. 

  

SISTEMA DE VENTILAÇÃO: 

70. Deverá possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap, necessários para a 
refrigeração do sistema interno do servidor na sua configuração máxima suportada. 

  

SISTEMA OPERACIONAL: 

71. Deverá ser fornecido de fábrica devidamente instalado e licenciado com sistema 
operacional Microsoft Windows 2016 Server ou superior na versão mínima Standard. 

  

GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE: 

72. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos será de no mínimo 60 
(sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no 
regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana, incluindo 
feriados e finais de semana, contemplando ainda direito de atualização de versões, 
releases e patches dos equipamentos, sistemas operacionais, ferramentas de 
gerenciamento e demais itens correlacionados aos mesmos; 

73. O serviço de suporte técnico para os equipamentos, deverá ser prestado pelo 
fabricante em regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por 
semana, , incluindo feriados e finais de semana, com tempo de solução máximo de 
até 6h (seis) horas a partir da abertura do chamado técnico para falhas de hardware; 

74. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar 
em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a 
integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia 
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada; 

75. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site na 
sede da contratante considerando-o Estado de domicilio da mesma; 

76. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo 
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; 

77. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de 
suporte técnico via Chat, através da Internet; 

78. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de 
hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que permita 
gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário; 

79. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento, 
manter em seu site todos os drivers para os sistemas operacionais suportados e 
prover todas as atualizações e correções de bug para drivers, softwares e firmware 
que por ventura sejam necessários ao respectivo equipamento de forma proativa; 

80. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180 (cento e oitenta) 
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante relatórios contendo a 
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação de patchs 
de correção ou upgrades de fimware, bios que porventura sejam necessários de 
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acordo com o sistema operacional instalado no equipamento de forma a garantir que 
os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das matrizes de suporte do 
fabricante e de acordo com as melhores práticas do mesmo. Esse procedimento visa, 
evitar problemas no processo de atendimento técnico e intervenções não 
programadas como ainda minimizar possíveis riscos de falhas, paradas ou 
inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos. 

81. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento, 
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas 
informações acarretará na desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve 
estar em linha de produção, na data de entrega da proposta. 

82. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica local no domicílio da 
contratante e na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de 
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de 
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na 
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será 
possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de garantia dos 
produtos ofertados. 

83. Deverá haver comprovação de que serviços de garantia ofertados na proposta do 
fabricante/revendedor cobrem as condições exigidas de garantia e suporte e que 
caso eventualmente a assistência técnica autorizada local esteja impedida de 
realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada 
pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus adicional para a contratante. 
Essa comprovação deverá ser realizada por meio de documentação oficial do 
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 
ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja 
comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação 
através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos equipamentos, 
indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 
manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. 

  

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: 

84. O serviço de integração deverá ser realizado pelo fabricante os serviços de 
integração física e lógica no rack indicado pela contratante. 

85. O serviço de integração deverá compreender no mínimo as seguintes tarefas: 
86. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware, BIOS e 

outros dispositivos integrados; 
87. Configuração do servidor para ser acessado e administrado pela ferramenta de 

gerenciamento; 
88. Ativação a parametrização básica de sistema operacional conforme exigido 

nativamente embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths 
de segurança e correções necessários a solução que estiverem disponíveis; 

89. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de 8h 
24(oito horas), para explicação do funcionamento das funções básicas de gerencia e 
administração da solução; 

90. Realizar testes de abertura automática de chamados pelo “Call Home” da solução 
ofertada; 
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91. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e 
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter 
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas 
durante o hands-on. 

 - Prazo de Entrega de 40 (quarenta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

 

ITEM 03 (SOFTWARE DE BACKUP) 

SUBITEM 14 - LICENÇA DO VEEAM BACKUP & REPLICATION - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Licença perétua do Veeam Backup e Replicação Enterprise Plus para Ambiente 
WMWare, contemplando 01 (um) processador físico; 

2. Deverá possuir garantia e suporte do fabricante mínima de 36 (trinta e seis) meses, 
contemplando as atualizações do software (correções, “patches”, “updates” ou 
novas “releases”), quando disponíveis, mão de obra para suporte e atendimento 
remoto; 

3. Regime de atendimento e suporte na modalidade 8 x 5, 8 (oito) horas por dia e 
5(cinco) dias por semana, sem qualquer custo adicional com tempo de resposta 
máximo em até 4h (quatro) horas a partir da abertura do chamado técnico; 

4. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de software e serviços 
que compõem a solução ofertada. A omissão dessas informações acarretará na 
desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, 
na data de entrega da proposta. 

5. Prazo de Entrega de 40 (quarenta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 

  

SUBITEM 15 - AGENTES DO VEEAM BACKUP & REPLICATION PARA WINDOWS/LINUX - 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Licenças de uso do Agente Veeam Backup para ambiente Microsoft Windows e Linux, 
contemplando 10 (dez) servidores físicos. 

2. Os agentes devem ter integração com a solução Veeam Backup & Replication em uso 
pelo TRE-AL; 

3. A subscrição deverá garantir direito de uso e suporte do fabricante para no mínimo 
36 (trinta e seis) meses, contemplando as atualizações do software (correções, 
“patches”, “updates” ou novas “releases”), quando disponíveis, mão de obra para 
suporte e atendimento remoto. 

4. Regime de atendimento e suporte na modalidade 8 x 5, 8 (oito) horas por dia e 
5(cinco) dias por semana, sem qualquer custo adicional com tempo de resposta 
máximo em até 4h (quatro) horas a partir da abertura do chamado técnico. 

5. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de software e serviços 
que compõem a solução ofertada. A omissão dessas informações acarretará na 
desclassificação da proposta. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, 
na data de entrega da proposta. 

6. Prazo de Entrega de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenho ou documento de autorização de fornecimento. 
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SUBITEM 16 – SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, TUNNING E INTEGRAÇÃO COM CLOUD BACKUP, 
REPLICA E DISASTER RECOVERY - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

1. Serviços especializados de suporte remoto e presencial ajustes na solução de backup 
para ambiente virtualizado, a serem executados na modalidade de ticket máximo por 
tarefa individual ou grupo. 

2. A proponente deverá comprovar que possui em seu quadro funcional no mínimo dois 
profissionais técnicos capacitados e certificados na solução ofertada de forma a 
prover os serviços e tarefas listadas nesse termo de referência para implantação, 
suporte operacional, manutenção e otimização. 

3. Deverá apresentar mínimo um atestado de capacidade emitido por instituição 
pública ou privada de fornecimento, instalação, configuração, treinamento e suporte 
da solução ofertada para as funcionalidades requeridas de Backup e Replicação de 
Sites. 

4. A capacitação desses profissionais, deverá ser de nível técnico na solução ofertada, 
não sendo aceitas capacitações de venda de produtos. 

5. As tarefas deverão ser classificadas por modalidades e níveis de complexidade: baixa 
(NIVEL 1), média (NIVEL 2) e alta (NIVEL 3). 

6. Os serviços considerados de complexidade baixa (NIVEL 1), correspondem as 
seguintes tarefas a serem executas para cada plataforma. 

7. TAREFAS DE NÍVEL 1: 
1. Análise de 1 (uma) instancia de servidor de backup para diagnóstico de 

problemas de performance, network ou comunicação com os outros 
componentes conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante 
da solução (8 tickets) 

2. Análise de um servidor proxy para diagnóstico de problemas de performance, 
network ou comunicação com os outros componentes conforme métricas e 
melhores práticas definidas pelo fabricante da solução (8 tickets) 

3. Análise de 1 (uma) instancia de servidor repositório para diagnóstico de 
problemas de performance, network ou comunicação com os outros 
componentes conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante 
da solução (8 tickets) 

4. Análise de 1 (um) JOB de backup ou replicação para diagnostico de 
configuração identificando possíveis problemas ou otimizações necessárias 
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução (3 
tickets) 

5. Análise de 1 (uma) instancia de tape server diagnóstico de problemas de 
performance, network, comunicação SAN ou com os outros componentes 
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução (8 
tickets) 

6. Análise de infraestrutura de backup e levantamento de maquinas que serão 
protegidas para definição de requisitos necessários para backup na nuvem 
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução 
(20 tickets) 

7. Análise de infraestrutura de testes e automação da solução de backup e 
replicação para diagnóstico de problemas de configuração e performance 
conforme métricas e melhores práticas definidas pelo fabricante da solução 
(12 tickets) 

8. TAREFAS DE NÍVEL 2: 
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1. Criação de 1 (uma) VM que será utilizada para instalação da infraestrutura 
necessária no deploy de novas instancias para correções de performance e/ou 
escalabilidade, estando esse em conformidade com as recomendações e boas 
práticas do fabricante para os serviços de Backup, Replicação e Acelerador de 
WAN. Esse procedimento contemplará o quantitativo de ticket para cada 
máquina virtual. (1 ticket) 

2. Instalação e atualização dos sistemas operacionais suportados e homologados 
nas maquinas virtuais, somente nas versões de 64bit conforme descrito na 
solução: Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012 R2, 
Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, 
Microsoft Windows Server 2008 SP2, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 
8.x, Microsoft Windows 7 SP1. Esse procedimento contemplará o quantitativo 
de ticket para cada máquina virtual. (10 tickets) 

3. Instalação, configuração e parametrização de 1(uma) instancia de proxy, 
repositório, tape server ou acelerador WAN para correção de problemas de 
performance e/ou escalabilidade estando em conformidade com as políticas, 
melhores práticas e recomendações do fabricante. (30 tickets) 

4. Realizar procedimentos de atualização da solução de backup para correção de 
bug ou novas versões quando necessário. (10 tickets) 

5. Adicionar 1(um) vCenter, Servidores Linux ou Windows ao console de 
gerenciamento e demais servidores envolvidos na solução de backup e 
replicação. (2 tickets) 

6. Configuração ou reconfiguração de 1(um) novo repositório. (1 ticket) 
7. Configuração ou reconfiguração de 1(um) novo Scale-Out. (1 ticket) 
8. Reconfiguração de 1(um) JOB de backup conforme planejamento. (4 tickets) 
9. Reconfiguração de 1(um) JOB de réplica conforme planejamento. (6 tickets) 
10. Reconfiguração de 1(um) JOB para ambiente de verificação e testes da 

consistência do backup independente do ambiente de produção conforme 
planejamento. (8 tickets) 

11. Reconfiguração de 1(um) JOB para ambiente de verificação e testes da 
consistência da replicação independente do ambiente de produção conforme 
planejamento. (2 tickets) 

12. Configuração de 1(uma) instancia de cloud provider e/ou repositório externo 
para backup na nuvem conforme políticas e melhores práticas do fabricante 

13. Configuração de 1 (um) JOB de cópia de backup para a nuvem conforme 
políticas e melhores práticas do fabricante (4 tickets) 

14. Configuração de 1 (um) JOB de replicação para nuvem conforme políticas e 
melhores práticas do fabricante (6 tickets) 

9. TAREFAS DE NÍVEL 3: 
1. Realizar análise de 1(um) JOB inicial de backup ou de replicação para nuvem 

coletando os dados gerados pelos mesmos garantindo a cópia inicial do 
ambiente protegido ou a sincronização inicial do ambiente replicado. (10 
tickets) 

2. Realizar o planejamento de DR em nuvem definindo tarefas e procedimentos 
que deverão ser realizados conforme políticas e melhores práticas do 
fabricante, este procedimento será bilhetado por JOB (16 tickets) 

3. Teste de backup, replicação e restauração em 01 (uma) máquina virtual. (6 
tickets) 

4. Planejamento e DR total ou parcial do ambiente de produção em ambiente 
protegido (VIRTUAL LAB) de forma a testar o DR definido, conforme políticas e 
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melhores práticas do fabricante, este procedimento é bilhetado por VM (6 
tickets) 

5. Planejamento e DR total ou parcial do ambiente de produção para o DR, local 
ou na nuvem conforme políticas e melhores práticas do fabricante, este 
procedimento é bilhetado por VM (10 tickets) 

6. Readequação da equipe do licitante na solução e apresentação das 
modificações realizadas na infraestrutura, na modalidade Hands-On com 
apresentação do ambiente e documentação do mesmo. (30 tickets) 

7. Todos os serviços previstos poderão ser solicitados pela CONTRATANTE para 
execução em períodos de horário diurno ou noturno. 

10. A cada solicitação de intervenção ou projeto requisitado pela CONTRATANTE, deverá 
ser apresentado pela CONTRATADA o planejamento para a execução dos serviços 
com detalhamento das tarefas a serem realizadas e os resultados a serem 
alcançados de acordo com o que for requisitado. A CONTRATANTE avaliará o 
planejamento e determinará se o detalhamento e o resultado indicado estão de 
acordo com o solicitado. Após aprovado o planejamento de uma intervenção ou 
projeto, sua execução será realizada de acordo com as tarefas propostas no escopo. 
Caso seja apresentada ou solicitada qualquer nova variável ou alteração formal no 
objeto ou resultado inicialmente solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar 
adequação do escopo previsto no planejamento previamente aprovado por 
plataforma e nível de execução para nova aprovação. 

11. A cada trimestre a CONTRATANTE poderá realizar contratações por plataforma, para 
cada nível de complexidade previsto nesse documento, e estes serviços terão uma 
garantia de 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do termo de aceite 
pelos serviços prestados pela CONTRATADA. 

12. Estão vedadas contratações simultâneas para um mesmo tipo de intervenção ou 
projeto que porventura caracterize qualquer tipo de aditamento ou intervenção 
complementar de uma tarefa anteriormente contratada e executada, durante o 
período em que a garantia, de 90 (noventa) dias, estiver vigorando. 

13. Os serviços previstos nesse documento e em sua totalidade compõem o catálogo de 
serviços que foi preliminarmente criado de acordo com as demandas conhecidas. 
Contudo não restringe a criação de novos itens de acordo com necessidades futuras 
que possam advir de surgimento de alguma nova característica ou funcionalidade 
não prevista nas versões atuais dos softwares ou plataformas existentes no 
momento de criação desse catalogo. Caso ocorra esse fato, fica determinado que a 
CONTRATANTE, de acordo com a necessidade e durante a na vigência do contrato 
poderá elencar novos serviços, tarifando os respectivos sobre a mesma modalidade 
de Tickets por nível de complexidade de execução e submeter os respectivos à 
apreciação e aceite da CONTRATADA. 

- Prazo de 30 (trinta) dias, para início da execução dos serviços, contados a partir do 
recebimento da nota de empenho. 

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 
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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 ao detalhamento técnico feito e terá 
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente; 

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede 
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) 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 
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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 ou Relatório de Análise Técnica com assertiva quanto ao 
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 

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: 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0603918)         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 444



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

59 
 

 

 

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-
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. 

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. 
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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) 

  

 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 

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 disc
riminado: 

  

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

            

            

TOTAL:   

  

RESUMO DE STATUS DA ATA 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:   

Quantitavivo executado via   
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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, 30 de setembro de 2019. 
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       ANEXO I-A 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E SUBITENS QUANTITATIVOS A SEREM 
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

Item Subitem Qtd. Descrição Valor Unitário do 
subitem 

Valor Total do 
subitem 

Valor Total do 
Item 

 
 
 
 

01 

1 3 Biblioteca Modular para 
Backup 

R$ 96.800,00 R$ 290.400,00 

R$ 2.069.490,00 

2 9 Drive LTO-7 R$ 39.510,00 R$ 355.590,00 
3 9 Drive LTO-8 R$ 43.840,00 R$ 394.560,00 
4 8 Conjunto de fitas LTO-7 R$ 37.115,00 R$ 296.920,00 
5 8 Conjunto de fitas LTO-8 R$ 85.000,00 R$ 680.000,00 
6 10 Conjunto de fitas de limpeza 

LTO 
R$ 1.690,00 R$ 16.900,00 

7 4 Etiquetas para fita LTO-7 R$ 2.980,00 R$ 11.920,00 
8 4 Etiquetas para fita LTO-8 R$ 5.800,00 R$ 23.200,00 

 
 

02 

9 2 Solução de Backup em Disco R$ 276.000,00 R$ 403.300,00 

R$ 1.665.544,00 

10 4 Módulo de Expansão Tipo 1 R$ 100.825,00 R$ 413.300,00 
11 2 Módulo de Expansão Tipo 2 R$ 229.872,00 R$ 459.744,00 
12 1 Software de Replicação de 

Dados 
R$ 20.500,00 R$ 20.500,00 

13 2 Servidor de Gerenciamento R$ 115.000,00 R$ 230.000,00 
 
 
 
 

03 

14 6 Licença do Veeam Backup & 
Replication 

R$ 21.900,00 R$ 131.400,00 

R$ 369.400,00 

15 2 Agentes do Veeam Backup 
& Replication para 

Windows/Linux 
R$ 24.000,00 R$ 48.000,00 

16 500 Serviços de Avaliação, 
Tunning e Integração com 
Cloud Backup, Replica e 

Disaster Recovery 

R$ 380,00 R$ 190.000,00 
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        ANEXO I-B 
 

       PROPOSTA COMPREÇOS POR SUBITEM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Subitem Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

do subitem 

Valor Total 
do subitem 

Valor Total 
do Item 

 
 
 
 

01 

1 3 Biblioteca Modular para Backup R$  R$   
 
 
 
R$  
  

2 9 Drive LTO-7 R$  R$  
3 9 Drive LTO-8 R$  R$  
4 8 Conjunto de fitas LTO-7 R$ R$ 
5 8 Conjunto de fitas LTO-8 R$ R$ 
6 10 Conjunto de fitas de limpeza LTO R$ R$ 
7 4 Etiquetas para fita LTO-7 R$ R$ 
8 4 Etiquetas para fita LTO-8 R$ R$ 

 
 

02 

9 2 Solução de Backup em Disco R$ R$  
 
R$  
 

10 4 Módulo de Expansão Tipo 1 R$ R$ 
11 2 Módulo de Expansão Tipo 2 R$ R$ 
12 1 Software de Replicação de Dados R$ R$ 
13 2 Servidor de Gerenciamento R$ R$ 

 
 

03 

14 6 Licença do Veeam Backup & 
Replication 

R$ R$  
 
R$  
 

15 2 Agentes do Veeam Backup & 
Replication para Windows/Linux 

R$ R$ 

16 500 Serviços de Avaliação, Tunning e 
Integração com Cloud Backup, 

Replica e Disaster Recovery 

R$ R$ 
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                                             ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019 
  

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 0004514-28.2019.6.02.8000 
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 nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº XX/2019, nos termos 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais 
normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019: 

 

ITEM SUBITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

 
       

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

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA/INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE GARANTIA.  
 
3.1. O prazo máximo para a entrega dos materiais/início da execução dos serviços 
será de:  

 
a) 30 (trinta) dias, para os subitens 04, 05, 06, 07, 08, 12, 14, 15 e 16; 
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b) 40 (noventa) dias, para o subitem 01, 02, 03, 09, 10, 11 e 13. 

 

3.2. O prazo de garantia dos equipamentos/serviços será de: 
 
a) 12 (doze) meses para os subitens 04, 05, 06, 07 e 08; 
b) 36 (trinta e seis) meses para os subitens 14 e 15; 

c) 60 (sessenta) meses para os Itens 01, 02, 03, 09, 10, 11, 12 e 13; 

d) 90 (noventa) dias, para o subitem 16. 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

 
4.2. 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 termo,  toda a documentação referente ao mesmo; 
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à 
boa execução das obrigações contratuais; e 
e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa. 

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

5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços; 

b) 
Fornecer 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; 

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

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

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

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

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

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

i)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 
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j)  Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração 
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, 
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, 
informações, regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob 
pena de responsabilidade civil, penal e administrativa; 

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

l)  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades neces
sárias para prestar a garantia on-site. 

m) Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, refer
entes a  qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia técnica; 

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

 
6 - DO PAGAMENTO. 
 
6.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, quando mantidas as mesmas condições iniciais 
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos: 

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

6.2.      Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

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

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

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
7.1. O objeto deverá ser entregue, no prazo previsto no item 3 deste edital, por e-
mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de expediente normal, de segunda a sexta-
feira, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida 
Menino Marcelo (antiga via expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-005, sob 
agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 
 
7.2. O objeto será recebido: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações. 

 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos 
do Tribunal. 
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7.3.  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. 

 
7.4.   As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no 
sítio do fabricante. 
  
7.5.   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 ou Relatório de Análise Técnica com assertiva quanto ao 
recebimento definitivo. 
 
7.6. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
7.7. O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após o 
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
7.8. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
7.9. 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. 
 
7.10.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 8. 
 
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
8.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades:  

 
a. Advertência:  
 

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

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

 
b. Multa de: 
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1) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do objeto com 
atraso injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

- 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 

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

2)0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a inc
idência 30 (trinta) dias corridos; 

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

-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. 

3) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

4) 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; 

5) 10% sobre o valor global da Ata de Registro de Preços, na hipótese de recusa 
em assinar a Ata 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.  

 
8.2.    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. 
 
8.3.   As sanções previstas nos itens "20.1.a", “20.1.c” e “20.1.d” poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
8.4.   O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
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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.  Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
8.7.   Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
8.8.   O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua 
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou 
ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
8.9.    Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
8.10.    Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
8.11.    O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
8.12.    O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
8.13.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
8.14.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
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 8.666/1993 e  10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
8.16.   Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS 
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9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018 de 30/08/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

Maceió, XX de XXXX de 2019. 
 
Pelo TRE/AL: 

    
  Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente 
 

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

 

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2019.

À COMAP,

com minuta alterada de edital, na qual constam como limite máximo os valores
indicados no evento SEI 0603739.

Caso haja mudança dos valores, solicito a devolução dos autos para ajustes.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 04/10/2019, às 08:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603919 e o código CRC 52118489.

0004514-28.2019.6.02.8000 0603919v1
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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 outubro de 2019.
 
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Encaminho os presentes autos, após atendimento do

Despacho GSAD 0603166, para análise da minuta evento 0603918.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 04/10/2019, às 08:41, 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
0603946 e o código CRC 0D653397.

0004514-28.2019.6.02.8000 0603946v1
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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 outubro de 2019.
 
À COFIN.
 
Senhor Coordenador,
 
1. A aquisição mínima de solução de backup deste

procedimento foi estimada em R$1.505.767,00, na forma da
planilha doc. 0603519. A previsão de recursos para custeio e
investimentos seria respectivamente de R$438.290,00 e
R$1.067.477,00, com base na classificação da COINF no doc.
0603562.

2. De acordo com a indicação da SAD no doc.
0602920, poderíamos ter o seguinte cenário:

 
NECESSIDADE DISPONIBILIDADEDIFERENÇA FONTE

RECURSOS OBSERVAÇÃO
CUSTEIO CUSTEIO    

                 
438.290,00

                     
685.971,35

                     
247.681,35

PE 237-2019
- REFORMA
ANTIGA SEDE

Créd adic por
mudança de PO
- Altera plano de
obras

 TOTAL -
SOBRA                       

247.681,35   
INVESTIMENTO INVESTIMENTO    

             
1.067.477,00

                     
689.000,00

( - )                   
378.477,00

PE 236-2019
- REFORMA
ANTIGA SEDE

Créd adic por
mudança de PO
- Altera plano de
obras

0                      
650.000,00

                     
650.000,00

PE 431- 2019
- AQUISIÇÃO
DE ITENS DE
TI na 3ª fase
de crédito.

Usar recurso do
próprio pré-
empenho

  

Despacho SGO 0603987         SEI 0004514-28.2019.6.02.8000 / pg. 462



TOTAL - SOBRA                       
271.523,00   

3. Assim, sugere-se a avaliação do cenário acima
para decisão. Lembramos que o TSE recém abriu uma quinta
fase de créditos adicionais (prazo até 15 de outubro/19,
Ofıćio-Circular GAB-DG nº 209/2019) que permitiria tal
alteração orçamentária a viabilizar a contratação.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES, Chefe
de Seção Substituto, em 04/10/2019, às 09:55, 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
0603987 e o código CRC E826EF3D.

0004514-28.2019.6.02.8000 0603987v1
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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 outubro de 2019.
Senhora Assessora-Chefe da ACAGE, 
 
 
Tratam os autos de registro de preços para

eventual aquisição de equipamentos e licenças de softwares
para compor/atualizar a solução de backup em uso neste
Tribunal, e, ainda, prestação de serviços, conforme
documentos e elementos técnicos acostados aos autos, que
resultaram na minuta de edital elaborada pela SLC (0603918).

 
Entre tais documentos, destaca-se a pesquisa de

preços realizada pela SEIC, parecendo de relevo transcrever a
informação contida no evento 0603520;

 

"À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Retornou o procedimento a esta Seção de
Instrução de Contratações - SEIC para
reavaliação da estimativa de preços feita
na Informação SEIC nº 5821 (0600303),
tendo em vista os valores registrados
recentemente na ARP 42/2019 do TRE-PA
para itens equivalentes a 2 (dois) dos 16
(dezesseis) itens requeridos no Termo de
Referência TIC 48 (0601671), na forma
determinada no Despacho GSAD 0603166.
Assim, refeita a Planilha de preços e
considerando os valores registrados para
esses 2 (dois) itens na supramencionada
ARP, obtivemos, para aquisição mínima
estimada, o valor total de R$ 1.505.767,00
(hum milhão, quinhentos e cinco mil,
setecentos e sessenta e sete reais) e de
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R$ 4.114.434,00 (quatro milhões, cento e
quatorze mil, quatrocentos e trinta e
quatro reais) para o registro total dos
itens (Planilha 0603519).
Entretanto, diante disso, não podemos,
uma vez mais, deixar de chamar atenção
para a discrepância entre os valores
estimados com base exclusivamente em
cotações recebidas de fornecedores e os
valores efetivamente
praticados/registrados nos certames, os
quais representam de fato valores de
mercado e não de "folders" ou "de balcão"
como costumam chamar os preços
fornecidos na fase interna para formação
de estimativa de preços, objetivando, em
especial, as contratações de TIC.
Nesse caso específico, os itens da ARP do
TRE-PA foram registrados com valores de
55,93% e 49,37%, ou seja, em torno de
50% (cinquenta por cento) abaixo dos
estimados por nós nos presentes autos
para os mesmos itens, confirmando e
demonstrando o que vimos
dizendo reiteradamente em
procedimentos de TIC.
Com a inclusão desses valores da ARP nº
42/2019 do TRE-PA para a formação da
nova estimativa de preço
(Planilha 0603519), a média desses dois
itens chegou a baixar mais de 20%  (vinte
por cento) dos valores originalmente
estimados (Planilha 0600302), lembrando,
inclusive, que já foram utilizados para
indicação da estimativa inicial os menores
preços cotados dentre os recebidos de 3
(três) empresas especializadas.
Assim, na falta de alternativa mais
apropriada, sugerimos, com a máxima
vênia, que seja avaliada, com suporte da
unidade técnica demandante, a
viabilidade de se utilizar um percentual,
com razoabilidade, para rebaixamento da
estimativa de preço de todos os itens
objeto do presente procedimento, no
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caso, com base nos preços registrados
nessa ARP do TRE-PA, vez que,
ressalvado nosso total desconhecimento
no assunto, a experiência do Tribunal tem
demonstrado essa possibilidade em todos
os procedimentos anteriores de mesma
natureza, medida que pode alçar o preço
estimado a um valor mais próximo
possível da realidade de mercado, por ser
coerente e permitir maior segurança para
o Tribunal nesse tipo de contratação com
preços tão elevados.
Respeitosamente,"

  
Como visto, houve certa dificuldade na obtenção

dos preços médios dos serviços e equipamentos de
informática.

Com efeito, não se trata de tema de fácil deslinde.
Cite-se, por oportuno, substancioso texto elaborado
pela  Editora Zênite, contratada pela Justiça Eleitoral para a
prestação de serviços de consultoria em licitações e
contratos.

Não obstante tratar de serviços de manutenção
predial, os entraves e dificuldades são comuns aos serviços de
TI, como se verá adiante:

 

"QUESTÃO
"Pretende-se realizar licitação para a
contratação de serviços de manutenção
predial no âmbito do Poder Judiciário
Estadual. Após intensa pesquisa
de preços houve retorno de apenas três
empresas entre as vinte que foram
consultadas para cotação. As respostas
exibiam valores díspares, retirando a
confiabilidade do critério de média
aritmética. Desta forma, questionamos a
aplicabilidade ao caso da Instrução
Normativa nº 05 da SLTI do MPOG, a
qual não alcança esta Administração
Judiciária, em face de seu art. 1º, § único.
Em caso positivo, indagamos a
possibilidade de empregar o disposto no
art. 2º,§2º da referida Instrução, com
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utilização do menor preço obtido (preço
mínimo) como critério de balizamento da
estimativa."
ORIENTAÇÃO ZÊNITE
As dúvidas da Administração envolvem o
procedimento a ser adotado para fins de
estimativa do valor da licitação que será
deflagrada para a contratação
de serviços de manutenção predial no
âmbito do Poder Judiciário Estadual,
tendo em vista a dificuldade enfrentada
na obtenção, junto a fornecedores, de
orçamentos que refletissem com
segurança a média de preços praticada.
De início, válido recordar que a
conformidade dos preços contratados com
aqueles praticados no mercado constitui
um dos fatores de legitimidade das
contratações públicas. Isso porque, entre
os princípios que informam o agir da
Administração, destaca-se o da
economicidade, por força do qual as
necessidades públicas devem ser
satisfeitas com o melhor aproveitamento
de recursos públicos possível.
Nesse passo, a delineação adequada do
valor estimado da contratação ganha
relevância, exigindo da Administração
cautela no levantamento das informações
pertinentes na etapa de
planejamento. Sem a
adequada cotação de preços, a
Administração (i)não tem como aferir a
modalidade licitatória adequada e,
inclusive, a possibilidade de eventual
contratação direta; (ii) não consegue
avaliar a efetiva disponibilidade
financeira para a execução do contrato;
e (iii) não detém fundamentos para a
fixação de critérios objetivos para o
julgamento e aceitabilidade das ofertas,
ficando sujeita à contratação de propostas
desvantajosas por serem excessivas ou
potencialmente prejudiciais por serem
inexequíveis.
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Com o intuito de vincular a Administração
à contratação de propostas que reflitam
as condições praticadas no segmento, a
Lei de Licitações impõe o dever de a
Administração contratar preço em
conformidade com a realidade
de mercado, conforme se depreende
dos seguintes dispositivos: art. 15, III, §
6º; art. 24, VIII, X, XX, XXIII; art. 26,
parágrafo único, III; art. 43, IV; art. 44, §
3º; art. 48, II.
Não obstante imponha o dever de
observância dos preços de mercado, a Lei
de Licitações não estabelece o
procedimento a ser adotado para
promover esse levantamento.
Diante disso, mostra-se oportuna a
adoção, como parâmetro, da Instrução
Normativa nº 05/2014 da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, que reflete as boas práticas
indicadas pela doutrina e pelos órgãos de
controle ao dispor "sobre o procedimento
administrativo para a realização
de pesquisa de preços para a aquisição de
bens e contratação de serviços em geral"
(art. 1º).
(...)
 
Dito isso, passa-se à análise do disposto
no art. 2º da IN nº 05/2014, abaixo
transcrito:
"Art. 2º A pesquisa de preços será
realizada mediante a utilização de um dos
seguintes parâmetros:
I - Portal de Compras Governamentais -
www.comprasgovernamentais.gov.br;
II - pesquisa publicada em mídia
especializada, sítios eletrônicos
especializados ou de domínio amplo,
desde que contenha a data e hora de
acesso;
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III - contratações similares de outros
entes públicos, em execução ou
concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias
anteriores à data da pesquisa de preços;
ou
IV - pesquisa com os fornecedores.
§ 1º No caso do inciso I será admitida
a pesquisa de um único preço.
§ 2º No âmbito de cada parâmetro, o
resultado da pesquisa de preços será
a média ou o menor dos preços obtidos.
§ 3º A utilização de outro método para a
obtenção do resultado
da pesquisa de preços, que não o disposto
no § 2º, deverá ser devidamente
justificada pela autoridade competente.
§ 4º No caso do inciso IV, somente serão
admitidos os preços cujas datas não se
diferenciem em mais de 180 (cento e
oitenta) dias.
§ 5º Excepcionalmente, mediante
justificativa da autoridade competente,
será admitida a pesquisa com menos
de três preços ou fornecedores.
§ 6º Para a obtenção do resultado
da pesquisa de preços, não poderão ser
considerados os preços inexequíveis ou
os excessivamente elevados, conforme
critérios fundamentados e descritos no
processo administrativo." (Destacamos.)
Ao indicar as formas
de pesquisa de preços, a IN teve como
objetivo estabelecer métodos que
conferissem maior grau de segurança e
controle em torno da obtenção de
resultados atuais, capazes de refletir
efetivamente valores praticados no
segmento.
E é justamente pela notoriedade da
problemática envolta
na pesquisa de preços realizada
exclusivamente junto a
potenciais fornecedores que a citada
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IN indica outras formas de obter a
estimativa de preços e exige, como
regra, a obtenção de pelo
menos três orçamentos distintos.  Essa
regra é excepcionada quando
a pesquisa é feita no Portal de
Compras Governamentais ou quando,
justificadamente, não for possível
obter três orçamentos.
Essa também é a
orientação do Tribunal de Contas da
União, que registrou o seguinte
Enunciado no Informativo de
Licitações e Contratos n. 63:
"Enunciado: No caso de
impossibilidade de obtenção
de preços referenciais, via sistemas
oficiais, para a estimativa dos custos
em processos licitatórios, deve ser
realizada pesquisa contendo o
mínimo de três cotações de
empresas/fornecedores distintos,
fazendo constar do respectivo
processo a documentação
comprobatória pertinente aos
levantamentos e estudos que
fundamentaram o preço
estimado, devendo ser devidamente
justificadas as situações em que não
for possível atingir o número mínimo
de cotações." (Acórdão n.º
1266/2011-Plenário, TC-
002.573/2011-3, rel. Min. Ubiratan
Aguiar, 18.05.2011 - destacamos.)
Ademais, válido pontuar  que o TCU, no
Acórdão nº 1.445/2015 – Plenário, deu
ciência ao órgão jurisdicionado de que:
"9.3.2. para fim de orçamentação nas
licitações de bens e serviços, devem ser
priorizados os parâmetros previstos nos
incisos I e III do art. 2º da IN SLTI/MPOG
5/2014, quais sejam, ‘Portal de Compras
Governamentais’ e ‘contratações
similares de outros entes públicos’, em
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detrimento dos parâmetros contidos nos
incisos II e IV daquele mesmo art. 2º, isto
é, ‘pesquisa publicada em mídia
especializada, sítios eletrônicos
especializados ou de domínio amplo’ e
‘pesquisa com os fornecedores’, cuja
adoção deve ser vista como prática
subsidiária, suplementar;" (Destacamos.)
Em vista do cenário envolto na obtenção
de orçamentos junto aos potenciais
fornecedores, entende-se que a primeira
providência a ser adotada pela
Administração refere-se à ampliação
das fontes de pesquisa para fins de
definição dos critérios de julgamento que
serão estabelecidos no edital da licitação
futura.
Para tanto, é recomendável que a
Administração promova diligências com
vistas a avaliar se os preços obtidos junto
aos fornecedores na etapa de
planejamento correspondem aos valores
praticados em contratações similares
registradas no Portal de Compras
Governamentais, ou em mídia/sítios
eletrônicos especializados, ou em
contratações similares de outros entes
públicos.
A partir disso, a Administração terá
condições de determinar se os
orçamentos encaminhados pelos
fornecedores refletem valores pertinentes
com aqueles praticados no mercado ou
não, e, assim, definir o parâmetro para
estimar o valor da futura licitação (o
menor valor obtido ou a média entre
todos os preços).
A decisão pela consideração do menor
valor pesquisado ou pela média de todos
os preços conhecidos deve ser motivada,
considerando que depende de análise
crítica da Administração em torno da sua
realidade orçamentária, bem como do
próprio mercado em que estão inseridos
os objetos pretendidos.
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Essa motivação se aplica
independentemente de a Administração
ter sido bem sucedida na ampliação das
fontes de pesquisa. Tendo ou não uma
variedade de fontes a respeito dos valores
praticados no mercado, a estimativa do
valor da licitação a partir do menor preço
ou da média dos preços obtidos requer
justificativa pertinente.
Sendo assim, é preciso avaliar se a área
técnica detém condições de justificar a
exequibilidade do menor valor pesquisado
e a inadequação dos
demais preços obtidos.
Somente se houver elementos capazes de
aferir a regularidade do parâmetro eleito
é que a Administração terá condições de
motivar a estimativa de preços da futura
licitação com base apenas no menor valor
pesquisado.
Essa análise é de suma importância, na
medida em que não é adequada a
delineação dos critérios de aceitabilidade
das propostas com base em valores que
escapam à margem de variação usual
dos preços do mercado. Tanto é assim
que o TCU já havia manifestado
entendimento similar à regra indicada no
§ 6º do art. 2º da IN nº 05/2014:
"Em processo de fiscalização de
contratação realizada por meio de
dispensa, foi identificada irregularidade
na fase de planejamento consistente na
realização de pesquisa de preço baseada
apenas em contrato semelhante firmado
com outra entidade do mesmo setor e no
valor apresentado pela futura contratada.
Analisando o caso, o TCU enfatizou a
relevância da fase de planejamento como
forma de assegurar a economicidade na
contratação, manifestando-se quanto
à pesquisa de preços nos seguintes
termos: '6. Para a estimativa do preço a
ser contratado, é necessário consultar as
fontes de pesquisa que sejam capazes de
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representar o mercado. A propósito, o
Voto que conduziu o Acórdão 2.170/2007
- TCU - Plenário, citado no relatório de
auditoria, indica exemplos de fontes
de pesquisa de preço, in verbis: 'Esse
conjunto de preços ao qual me referi
como 'cesta de preços aceitáveis' pode ser
oriundo, por exemplo, de pesquisas junto
a fornecedores, valores adjudicados em
licitações de órgãos públicos – inclusos
aqueles constantes no Comprasnet –,
valores registrados em atas de SRP, entre
outras fontes disponíveis tanto para os
gestores como para os órgãos de controle
– a exemplo de compras/contratações
realizadas por corporações privadas em
condições idênticas ou semelhantes
àquelas da Administração Pública –, desde
que, com relação a qualquer das fontes
utilizadas, sejam expurgados os valores
que, manifestamente, não representem a
realidade do mercado'.' (TCU, Acórdão nº
868/2013, Plenário, Rel. Min. Marcos
Bemquerer, DOU de
22.04.2013.)"3 (Destacamos.)
Veja-se que a escolha do critério
balizador dos preços na futura
licitação exige motivação pautada na
prática de mercado. Por essa razão,
importante identificar se há um padrão de
repetição e variação dos valores e
verificar quais orçamentos escapam a
esse padrão (seja para mais, seja para
menos), de modo a justificar a sua
desconsideração para fins de estimativa
de preços na licitação.
Se escolhido o menor preço, é
indispensável que a área técnica
apresente as justificativas que indicam a
sua exequibilidade em face do encargo a
ser licitado.
A não adoção de cautelas nesse sentido
pode conduzir à realização de certame
que, por não ter valor de referência
condizente com aquele praticado
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no mercado, poderá restar frustrado ou
fracassado.
A respeito do tema, citam-se as seguintes
manifestações do TCU:
Acórdão nº 2.170/2007 – Plenário
"REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE
REEXAME. PREGÃO
ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.
REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR.
PROVIMENTO PARCIAL.
1. A aferição de preços nas aquisições
e contratações de produtos
e serviços de tecnologia da
informação, no âmbito da
Administração Pública federal, na
fase de estimativa de preços, no
momento de adjudicação do objeto do
certame licitatório, na contratação e
alterações posteriores, deve se
basear em valores aceitáveis, que se
encontrem dentro da faixa
usualmente praticada
pelo mercado em determinada época,
obtida por meio depesquisa a partir
de fontes diversas, como orçamentos
de fornecedores, valores adjudicados
em licitações de órgãos públicos -
inclusos aqueles constantes no
Comprasnet -, valores registrados em
atas de Sistema de Registro
de Preços, entre outras, a exemplo de
compras/contratações realizadas por
corporações privadas em condições
idênticas ou semelhantes àquelas da
Administração Pública.
2. Preço aceitável, a ser considerado
na faixa de preços referida no item
precedente, é aquele que não
representa claro viés em relação ao
contexto do mercado, ou seja, abaixo
do limite inferior ou acima do maior
valor constante da faixa identificada
para o produto ou serviço."
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(Destacamos.)
Acórdão nº 1861/2008- 1ª Câmara
"[RELATÓRIO]
Observa-se ainda que não houve
qualquer pesquisa a preços efetivamente
praticados no âmbito da Administração
Pública. Para a formação de preços na
fase interna de um processo licitatório,
deve-se dar preferência a valores
efetivamente praticados
no mercado, prioritariamente
pela pesquisa em preços praticados pela
Administração Pública em processos
licitatórios de ampla competição, como,
por exemplo, pregões e registro
de preços, conforme dispositivo da Lei nº
8.666/1993'.
[...]
45. Dessa forma, permanece o
entendimento de que o orçamento de
referência de preço não está respaldado
por uma pesquisa de preços adequada e
suficiente, uma vez que todas as cotações
solicitadas se limitaram a empresas
representantes de um mesmo fabricante
[...], sendo este mais um indicativo do
direcionamento do certame e da restrição
ao caráter competitivo. Além disso,
conforme mencionado supra, não
há pesquisa em contratos firmados no
âmbito da Administração Pública, como
preconiza o inciso IV do art. 43 da Lei nº
8.666/1993.
[...]
[ACÓRDÃO]
9.2. determinar à Coordenação-Geral de
Recursos Logísticos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão -
CGLOG/MP que:
[...]
9.2.3. quando da elaboração do
orçamento-base da licitação, realize
ampla pesquisa de mercado para a
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formação dos preços orçados, utilizando-
se de fontes oficiais ou de orçamentos
emitidos por, no mínimo,
três fornecedores, quando houver, a qual
deverá necessariamente estar
documentada no processo licitatório,
previamente à publicação do edital, de
forma a atender aos princípios da
impessoalidade, da publicidade e da
vinculação ao instrumento convocatório;"
(Destacamos.)
CONCLUSÕES
(...)
- Antes de adotar qualquer decisão em
torno do valor a ser definido, recomenda-
se à Administração ampliar
as fontes de pesquisa no que tange à
contratação pretendida, avaliando-se, por
exemplo, os valores praticados em
contratos com outras entidades ou órgãos
da Administração Pública, a fim de
confirmar a
regularidade dos preços obtidos junto aos
três fornecedores.
- Independentemente de conseguir
ampliar as fontes de pesquisa, a
Administração deve ter cautela na
definição do valor estimado. A
decisão pela adoção como parâmetro
do menor valor ou da média dos
valores pesquisados dependerá de
análise crítica em torno da sua
realidade orçamentária, bem como do
próprio mercado em que estão
inseridos os objetos pretendidos.
- A motivação exaustiva a respeito da
questão afasta questionamentos
quanto à adoção de valor que não
corresponde à realidade
de mercado e que, por isso, pode
representar restrição indevida à
competição, resultar em certame
fracassado ou deserto, ou, por outro
lado, em contratação
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desvantajosa/antieconômica.
Salvo melhor juízo, essa é a orientação da
Zênite, de caráter opinativo e orientativo,
elaborada de acordo com os subsídios
fornecidos pela Consulente."

 
Dessa forma,  ciente das dificuldades enfrentadas

pela SEIC em casos que tais, e observando o expressivo valor
a ser licitado, tem esta AJ-DG por importante serem
ponderadas as diretrizes da Editora Zênite acima transcritas, 
 parecendo de bom alvitre seja auscultada a ACAGE, 
considerando, inclusive, que o procedimento, após a eventual
adjudicação do objeto do certame pelo pregoeiro, deverá
seguir a essa  Assessoria, em razão da matéria, na forma do
regulamento.  

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 04/10/2019, às 11:28, 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
0604241 e o código CRC 8A4BA954.

0004514-28.2019.6.02.8000 0604241v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante do despacho SGO (0603987), encaminho os

autos eletrônicos para manifestação quanto ao ali
apresentado.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/10/2019, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0604813 e o código CRC F39C441D.

0004514-28.2019.6.02.8000 0604813v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.
À Diretoria-geral.
Senhor Diretor,
Cuidam os presentes autos de proposição feita pela

Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal, no sentido de
proceder registro de preços para eventual aquisição de Tape
Library e solução de armazenamento storage, conforme
documento 0546590.

Após conclusão da instrução processual, foram os autos à
Assessoria Jurídica dessa Direção-geral para pronunciamento sobre a
legalidade da despesa.

Ciente do Despacho AJ-DG 0604241, esta Secretaria
decidiu reabrir o processo neste Gabinete para, com a devida vênia,
apresentar esclarecimentos que, ao nosso ver, serão pertinentes
sobre o tema levantado pelo ilustre Assessor Jurídico.

Concluiu o Sr. Assessor dessa Direção que "houve certa
dificuldade na obtenção dos preços médios dos serviços e
equipamentos de informática".

Informou a Seção de Instrução de Contratações - SEIC
que os itens constantes da ARP Nº 62/2019 - TRE/PA (v.
documento 0602300) foram registrados com valores de 55,93%
(cinquenta e cinco vírgula noventa e três por cento) e 49,37%
(quarenta e nove vírgula trintat e sete por cento), ou seja , segundo a
aquela unidade administrativa, em torno de 50% (cinquenta por
cento) abaixo dos valores estimados por aquela seção para os
mesmos itens.

Po outro lado, aquela Assessoria trás no bojo de seu
despacho (dela) transcrição do Acórdão nº 2.170/2007 - Plenário, do
e. TCU, cuja ementa peço-lhe vênia para transcrevê-la:

Acórdão nº 2.170/2007 – Plenário
"REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE REEXAME.
PREGÃO
ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.
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REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR.
PROVIMENTO PARCIAL.
1. A aferição de preços nas aquisições e
contratações de produtos e serviços de
tecnologia da informação, no âmbito da
Administração Pública federal, na fase de
estimativa de preços, no momento de
adjudicação do objeto do certame licitatório, na
contratação e alterações posteriores, deve se
basear em valores aceitáveis, que se encontrem
dentro da faixa usualmente praticada
pelo mercado em determinada época, obtida
por meio depesquisa a partir de fontes
diversas, como orçamentos de fornecedores,
valores adjudicados em licitações de órgãos
públicos - inclusos aqueles constantes no
Comprasnet -, valores registrados em atas de
Sistema de Registro de Preços, entre outras, a
exemplo de compras/contratações realizadas
por corporações privadas em condições
idênticas ou semelhantes àquelas da
Administração Pública.
2. Preço aceitável, a ser considerado na faixa
de preços referida no item precedente, é
aquele que não representa claro viés em
relação ao contexto do mercado, ou seja, abaixo
do limite inferior ou acima do maior valor
constante da faixa identificada para o produto
ou serviço." (Destacamos.)

 
Pois bem.
O que a Seção de Instrução de Contratações - SEIC e o

Acórdão do c. TCU nos orienta, são fatos identificáveis e constatados
nestes autos e que representam a metodologia e os resultados
obitdos em certames licitatórios, neste caso, com o objetivo de
aquisição de equipamentos e serviços de informática.

Os preços obtidos pela Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral do Pará, em face da realização do Pregão Eletrônico TRE/PA
Nº 42/2019 (0603748), e constantes da ARP TRE/PA Nº 62/2019
(0602300), os itens I e II representaram 50,37% (cinquenta vírgula
trinta e sete por cento) e 36,01% (trinta e seis vírgula zero um por
cento), respectivamente, dos valores estimados por aquele tribunal
(v. documento 0603492), fato que vem ao encontro da informação da
SEIC.

Por fim, a COMAP, por meio da SEIC, adotou todos os
parâmetros (metodologia) recomendados pela IN Nº 05/2014, da
SLTI/MPOG, inserindo na planilha de estimativa de preços os valores
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ofertados por fornecedores e praticados pela Administração Pública
(TRE/PA) - v. documento (0603480).

Posto isto, entendo que o pronunciamento da ACAGE,
nesta fase processual, não trará fatos novos que possam, data
máxima vênia, robuster a instrução para  a decisão de realização da
licitação, ainda, considerando o volume de recursos a ser
dispendidos, bem como o prazo para cumprimento da execução
contratual e faço remessa dos autos a essa Diretoria-geral para, a par
das pontuações acima lançadas, e uma vez aquiescendo com a
estimativa de preços da despesa que esta Unidade Gestora irá
incorrer, evoluí-los ao Exmo. Sr. Desembargador-presidente para
autorização de realização do certame licitatório e abertura da fase
externa.

Quanto aos aspectos orçamentários, relembro que se
trata de aquisição em regime de registro de preços, contudo medidas
internas deverão ser adotadas, sem prejuízo da tramitação do feito,
no sentido de viabilizarmos os recursos para a aquisição mínima
indicada pela Unidade demandante (vide Despacho SGO 0603987).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/10/2019, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0604926 e o código CRC 5A0551D0.
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DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.
 
À Assessoria de Contas e Apoio à Gestão, para

análise e pronunciamento, na forma recomendada no
Despacho AJ-DG 0604241.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
07/10/2019, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0605046 e o código CRC 1BA437A1.

0004514-28.2019.6.02.8000 0605046v1
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PROCESSO : 0004514-28.2019.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : EQUIPAMENTOS E LICENÇAS DE SOFTWARE. COTAÇÃO DE PREÇOS. MENOR PREÇO ORÇADO EM ARP. CONSULTA.

 

Parecer nº 2099 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

Senhora Assessora-Chefe, 
 
Trata-se de provocação promovida pela Diretoria

Geral, por meio de seu Despacho GDG 0605046, após
acolher recomendação trazida por sua Assessoria Jurídica
(0604241), face informação trazida pela Seção de Instrução de
Contratações em seu Despacho SEIC 0603520, arguindo
acerca da viabilidade de se adotar um percentual, baseado nos
preços flagrantemente reduzidos registrados na ARP n.º
42/2019 do TRE/PA (0602300), que venham a possibilitar o
rebaixamento na estimativa de preços dos equipamentos
objeto destes autos, conforme podemos observar em trecho a
seguir transcrito: 

 
Retornou o procedimento a esta Seção de
Instrução de Contratações - SEIC para
reavaliação da estimativa de preços feita na
Informação SEIC nº 5821 (0600303), tendo em
vista os valores registrados recentemente na
ARP 42/2019 do TRE-PA para itens
equivalentes a 2 (dois) dos 16 (dezesseis) itens
requeridos no Termo de Referência TIC 48
(0601671), na forma determinada no Despacho
GSAD 0603166.
Assim, refeita a Planilha de preços e
considerando os valores registrados para esses
2 (dois) itens na supramencionada ARP,
obtivemos, para aquisição mínima estimada, o
valor total de R$ 1.505.767,00 (hum milhão,
quinhentos e cinco mil, setecentos e sessenta
e sete reais) e de R$ 4.114.434,00 (quatro
milhões, cento e quatorze mil, quatrocentos e
trinta e quatro reais) para o registro total dos
itens (Planilha 0603519).
Entretanto, diante disso, não podemos, uma
vez mais, deixar de chamar atenção para a
discrepância entre os valores estimados com
base exclusivamente em cotações recebidas de
fornecedores e os valores efetivamente
praticados/registrados nos certames, os quais
representam de fato valores de mercado e não
de "folders" ou "de balcão" como costumam
chamar os preços fornecidos na fase
interna para formação de estimativa de
preços, objetivando, em especial, as
contratações de TIC.
Nesse caso específico, os itens da ARP do
TRE-PA foram registrados com valores de
55,93% e 49,37%, ou seja, em torno de 50%
(cinquenta por cento) abaixo dos estimados
por nós nos presentes autos para os mesmos
itens, confirmando e demonstrando o que
vimos dizendo reiteradamente em
procedimentos de TIC.
Com a inclusão desses valores da ARP nº
42/2019 do TRE-PA para a formação da nova
estimativa de preço (Planilha 0603519), a
média desses dois itens chegou a baixar mais
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de 20%  (vinte por cento) dos valores
originalmente estimados (Planilha 0600302),
lembrando, inclusive, que já foram utilizados
para indicação da estimativa inicial os
menores preços cotados dentre os recebidos
de 3 (três) empresas especializadas.
Assim, na falta de alternativa mais apropriada,
sugerimos, com a máxima vênia, que seja
avaliada, com suporte da unidade técnica
demandante, a viabilidade de se utilizar um
percentual, com razoabilidade,
para rebaixamento da estimativa de preço de
todos os itens objeto do presente
procedimento, no caso, com base nos preços
registrados nessa ARP do TRE-PA, vez que,
ressalvado nosso total desconhecimento no
assunto, a experiência do Tribunal tem
demonstrado essa possibilidade em todos os
procedimentos anteriores de mesma natureza,
medida que pode alçar o preço estimado a um
valor mais próximo possível da realidade de
mercado, por ser coerente e permitir maior
segurança para o Tribunal nesse tipo de
contratação com preços tão elevados.
 
 

  Debruçado acerca da presente consulta, a
Assessoria Jurídica (0574780), ao não trazer qualquer
opinamento quanto ao questionamento acima suscitado,
buscou juntar orientação fornecida pela Editora Zênite,
empresa contratada pela Justiça Eleitoral para a prestação de
serviços de consultoria em licitações e contratos, ao qual
reproduzimos a conclusão acerca de caso análogo por ela
analisado:

 
"Pretende-se realizar licitação para a
contratação de serviços de manutenção
predial no âmbito do Poder Judiciário
Estadual. Após intensa pesquisa
de preços houve retorno de apenas três
empresas entre as vinte que foram
consultadas para cotação. As respostas
exibiam valores díspares, retirando a
confiabilidade do critério de média aritmética.
Desta forma, questionamos a aplicabilidade ao
caso da Instrução Normativa nº 05 da SLTI do
MPOG, a qual não alcança esta Administração
Judiciária, em face de seu art. 1º, § único. Em
caso positivo, indagamos a possibilidade de
empregar o disposto no art. 2º,§2º da referida
Instrução, com utilização do menor preço
obtido (preço mínimo) como critério de
balizamento da estimativa."
ORIENTAÇÃO ZÊNITE
As dúvidas da Administração envolvem o
procedimento a ser adotado para fins de
estimativa do valor da licitação que será
deflagrada para a contratação de serviços de
manutenção predial no âmbito do Poder
Judiciário Estadual, tendo em vista a
dificuldade enfrentada na obtenção, junto a
fornecedores, de orçamentos que refletissem
com segurança a média de preços praticada.
De início, válido recordar que a conformidade
dos preços contratados com aqueles
praticados no mercado constitui um dos
fatores de legitimidade das contratações
públicas. Isso porque, entre os princípios que
informam o agir da Administração, destaca-se
o da economicidade, por força do qual as
necessidades públicas devem ser satisfeitas
com o melhor aproveitamento de recursos
públicos possível.
Nesse passo, a delineação adequada do valor
estimado da contratação ganha relevância,
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exigindo da Administração cautela no
levantamento das informações pertinentes na
etapa de planejamento. Sem a
adequada cotação de preços, a
Administração (i)não tem como aferir a
modalidade licitatória adequada e, inclusive, a
possibilidade de eventual contratação
direta; (ii) não consegue avaliar a efetiva
disponibilidade financeira para a execução do
contrato; e (iii) não detém fundamentos para a
fixação de critérios objetivos para o
julgamento e aceitabilidade das ofertas,
ficando sujeita à contratação de propostas
desvantajosas por serem excessivas ou
potencialmente prejudiciais por serem
inexequíveis.
Com o intuito de vincular a Administração à
contratação de propostas que reflitam as
condições praticadas no segmento, a Lei de
Licitações impõe o dever de a Administração
contratar preço em conformidade com a
realidade de mercado, conforme se depreende
dos seguintes dispositivos: art. 15, III, § 6º;
art. 24, VIII, X, XX, XXIII; art. 26, parágrafo
único, III; art. 43, IV; art. 44, § 3º; art. 48, II.
Não obstante imponha o dever de observância
dos preços de mercado, a Lei de Licitações
não estabelece o procedimento a ser adotado
para promover esse levantamento.
Diante disso, mostra-se oportuna a
adoção, como parâmetro, da Instrução
Normativa nº 05/2014 da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, que reflete as boas práticas indicadas
pela doutrina e pelos órgãos de controle ao
dispor "sobre o procedimento administrativo
para a realização de pesquisa de preços para a
aquisição de bens e contratação
de serviços em geral" (art. 1º).
(...)
Dito isso, passa-se à análise do disposto no art.
2º da IN nº 05/2014, abaixo transcrito:
"Art. 2º A pesquisa de preços será realizada
mediante a utilização de um dos seguintes
parâmetros:
I - Portal de Compras Governamentais -
www.comprasgovernamentais.gov.br;
II - pesquisa publicada em mídia especializada,
sítios eletrônicos especializados ou de domínio
amplo, desde que contenha a data e hora de
acesso;
III - contratações similares de outros entes
públicos, em execução ou concluídos nos 180
(cento e oitenta) dias anteriores à data
da pesquisa de preços; ou
IV - pesquisa com os fornecedores.
§ 1º No caso do inciso I será admitida
a pesquisa de um único preço.
§ 2º No âmbito de cada parâmetro, o resultado
da pesquisa de preços será a média ou
o menor dos preços obtidos.
§ 3º A utilização de outro método para a
obtenção do resultado da pesquisa de preços,
que não o disposto no § 2º, deverá ser
devidamente justificada pela autoridade
competente.
§ 4º No caso do inciso IV, somente serão
admitidos os preços cujas datas não se
diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta)
dias.
§ 5º Excepcionalmente, mediante justificativa
da autoridade competente, será admitida
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a pesquisa com menos
de três preços ou fornecedores.
§ 6º Para a obtenção do resultado
da pesquisa de preços, não poderão ser
considerados os preços inexequíveis ou os
excessivamente elevados, conforme critérios
fundamentados e descritos no processo
administrativo." (Destacamos.)
Ao indicar as formas de pesquisa de preços, a
IN teve como objetivo estabelecer métodos
que conferissem maior grau de segurança e
controle em torno da obtenção de resultados
atuais, capazes de refletir efetivamente
valores praticados no segmento.
E é justamente pela notoriedade da
problemática envolta
na pesquisa de preços realizada
exclusivamente junto a
potenciais fornecedores que a citada IN
indica outras formas de obter a
estimativa de preços e exige, como regra,
a obtenção de pelo
menos três orçamentos distintos.  Essa
regra é excepcionada quando
a pesquisa é feita no Portal de Compras
Governamentais ou quando,
justificadamente, não for possível obter
três orçamentos.
Essa também é a orientação do Tribunal
de Contas da União, que registrou o
seguinte Enunciado no Informativo de
Licitações e Contratos n. 63:
"Enunciado: No caso de impossibilidade
de obtenção de preços referenciais, via
sistemas oficiais, para a estimativa dos
custos em processos licitatórios, deve ser
realizada pesquisa contendo o mínimo
de três cotações de
empresas/fornecedores distintos, fazendo
constar do respectivo processo a
documentação comprobatória pertinente
aos levantamentos e estudos que
fundamentaram o preço
estimado, devendo ser devidamente
justificadas as situações em que não for
possível atingir o número mínimo de
cotações." (Acórdão n.º 1266/2011-
Plenário, TC-002.573/2011-3, rel. Min.
Ubiratan Aguiar, 18.05.2011 -
destacamos.)
Ademais, válido pontuar  que o TCU, no
Acórdão nº 1.445/2015 – Plenário, deu ciência
ao órgão jurisdicionado de que:
"9.3.2. para fim de orçamentação nas
licitações de bens e serviços, devem ser
priorizados os parâmetros previstos nos
incisos I e III do art. 2º da IN SLTI/MPOG
5/2014, quais sejam, ‘Portal de Compras
Governamentais’ e ‘contratações similares de
outros entes públicos’, em detrimento dos
parâmetros contidos nos incisos II e IV
daquele mesmo art. 2º, isto é,
‘pesquisa publicada em mídia especializada,
sítios eletrônicos especializados ou de domínio
amplo’ e ‘pesquisa com os fornecedores’, cuja
adoção deve ser vista como prática
subsidiária, suplementar;" (Destacamos.)
Em vista do cenário envolto na obtenção de
orçamentos junto aos potenciais fornecedores,
entende-se que a primeira providência a ser
adotada pela Administração refere-se à
ampliação das fontes de pesquisa para fins de
definição dos critérios de julgamento que
serão estabelecidos no edital da licitação
futura.
Para tanto, é recomendável que a
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Administração promova diligências com vistas
a avaliar se os preços obtidos junto aos
fornecedores na etapa de planejamento
correspondem aos valores praticados em
contratações similares registradas no Portal
de Compras Governamentais, ou em
mídia/sítios eletrônicos especializados, ou em
contratações similares de outros entes
públicos.
A partir disso, a Administração terá condições
de determinar se os orçamentos encaminhados
pelos fornecedores refletem valores
pertinentes com aqueles praticados no
mercado ou não, e, assim, definir o parâmetro
para estimar o valor da futura licitação (o
menor valor obtido ou a média entre todos
os preços).
A decisão pela consideração do menor valor
pesquisado ou pela média de todos
os preços conhecidos deve ser motivada,
considerando que depende de análise crítica
da Administração em torno da sua realidade
orçamentária, bem como do
próprio mercado em que estão inseridos os
objetos pretendidos.
Essa motivação se aplica independentemente
de a Administração ter sido bem sucedida na
ampliação das fontes de pesquisa. Tendo ou
não uma variedade de fontes a respeito dos
valores praticados no mercado, a estimativa do
valor da licitação a partir do menor preço ou
da média dos preços obtidos requer
justificativa pertinente.
Sendo assim, é preciso avaliar se a área
técnica detém condições de justificar a
exequibilidade do menor valor pesquisado e a
inadequação dos demais preços obtidos.
Somente se houver elementos capazes de
aferir a regularidade do parâmetro eleito é que
a Administração terá condições de motivar a
estimativa de preços da futura licitação com
base apenas no menor valor pesquisado.
Essa análise é de suma importância, na
medida em que não é adequada a delineação
dos critérios de aceitabilidade das propostas
com base em valores que escapam à margem
de variação usual
dos preços do mercado. Tanto é assim que o
TCU já havia manifestado entendimento
similar à regra indicada no § 6º do art. 2º da
IN nº 05/2014:
"Em processo de fiscalização de contratação
realizada por meio de dispensa, foi identificada
irregularidade na fase de planejamento
consistente na realização de pesquisa de preço
baseada apenas em contrato semelhante
firmado com outra entidade do mesmo setor e
no valor apresentado pela futura contratada.
Analisando o caso, o TCU enfatizou a
relevância da fase de planejamento como
forma de assegurar a economicidade na
contratação, manifestando-se quanto
à pesquisa de preços nos seguintes termos: '6.
Para a estimativa do preço a ser contratado,
é necessário consultar as fontes
de pesquisa que sejam capazes de representar
o mercado. A propósito, o Voto que conduziu o
Acórdão 2.170/2007 - TCU - Plenário, citado no
relatório de auditoria, indica exemplos de
fontes de pesquisa de preço, in verbis: 'Esse
conjunto de preços ao qual me referi como
'cesta de preços aceitáveis' pode ser oriundo,
por exemplo, de pesquisas junto
a fornecedores, valores adjudicados em
licitações de órgãos públicos – inclusos
aqueles constantes no Comprasnet –, valores
registrados em atas de SRP, entre outras
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fontes disponíveis tanto para os gestores como
para os órgãos de controle – a exemplo de
compras/contratações realizadas por
corporações privadas em condições idênticas
ou semelhantes àquelas da Administração
Pública –, desde que, com relação a qualquer
das fontes utilizadas, sejam expurgados os
valores que, manifestamente, não representem
a realidade do mercado'.' (TCU, Acórdão nº
868/2013, Plenário, Rel. Min. Marcos
Bemquerer, DOU de
22.04.2013.)"3 (Destacamos.)
Veja-se que a escolha do critério
balizador dos preços na futura licitação
exige motivação pautada na prática
de mercado. Por essa razão, importante
identificar se há um padrão de repetição e
variação dos valores e verificar quais
orçamentos escapam a esse padrão (seja para
mais, seja para menos), de modo a justificar a
sua desconsideração para fins de estimativa
de preços na licitação.
Se escolhido o menor preço, é indispensável
que a área técnica apresente
as justificativas que indicam a sua
exequibilidade em face do encargo a ser
licitado.
A não adoção de cautelas nesse sentido pode
conduzir à realização de certame que, por não
ter valor de referência condizente com aquele
praticado no mercado, poderá restar frustrado
ou fracassado.
A respeito do tema, citam-se as seguintes
manifestações do TCU:
Acórdão nº 2.170/2007 – Plenário
"REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE
REEXAME. PREGÃO
ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.
REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR.
PROVIMENTO PARCIAL.
1. A aferição de preços nas aquisições e
contratações de produtos e serviços de
tecnologia da informação, no âmbito da
Administração Pública federal, na fase de
estimativa de preços, no momento de
adjudicação do objeto do certame
licitatório, na contratação e alterações
posteriores, deve se basear em valores
aceitáveis, que se encontrem dentro da
faixa usualmente praticada
pelo mercado em determinada época,
obtida por meio depesquisa a partir de
fontes diversas, como orçamentos
de fornecedores, valores adjudicados em
licitações de órgãos públicos - inclusos
aqueles constantes no Comprasnet -,
valores registrados em atas de Sistema de
Registro de Preços, entre outras, a
exemplo de compras/contratações
realizadas por corporações privadas em
condições idênticas ou semelhantes
àquelas da Administração Pública.
2. Preço aceitável, a ser considerado na
faixa de preços referida no item
precedente, é aquele que não representa
claro viés em relação ao contexto
do mercado, ou seja, abaixo do limite
inferior ou acima do maior valor
constante da faixa identificada para o
produto ou serviço." (Destacamos.)
Acórdão nº 1861/2008- 1ª Câmara
"[RELATÓRIO]
Observa-se ainda que não houve
qualquer pesquisa a preços efetivamente
praticados no âmbito da Administração
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Pública. Para a formação de preços na fase
interna de um processo licitatório, deve-se dar
preferência a valores efetivamente praticados
no mercado, prioritariamente
pela pesquisa em preços praticados pela
Administração Pública em processos
licitatórios de ampla competição, como, por
exemplo, pregões e registro de preços,
conforme dispositivo da Lei nº 8.666/1993'.
[...]
45. Dessa forma, permanece o entendimento
de que o orçamento de referência de preço não
está respaldado por
uma pesquisa de preços adequada e suficiente,
uma vez que todas as cotações solicitadas se
limitaram a empresas representantes de um
mesmo fabricante [...], sendo este mais um
indicativo do direcionamento do certame e da
restrição ao caráter competitivo. Além disso,
conforme mencionado supra, não
há pesquisa em contratos firmados no âmbito
da Administração Pública, como preconiza o
inciso IV do art. 43 da Lei nº 8.666/1993.
[...]
[ACÓRDÃO]
9.2. determinar à Coordenação-Geral de
Recursos Logísticos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão -
CGLOG/MP que:
[...]
9.2.3. quando da elaboração do orçamento-
base da licitação, realize
ampla pesquisa de mercado para a formação
dos preços orçados, utilizando-se de fontes
oficiais ou de orçamentos emitidos por, no
mínimo, três fornecedores, quando houver, a
qual deverá necessariamente estar
documentada no processo licitatório,
previamente à publicação do edital, de forma a
atender aos princípios da impessoalidade, da
publicidade e da vinculação ao instrumento
convocatório;" (Destacamos.)
CONCLUSÕES
(...)
- Antes de adotar qualquer decisão em torno
do valor a ser definido, recomenda-se à
Administração ampliar
as fontes de pesquisa no que tange à
contratação pretendida, avaliando-se, por
exemplo, os valores praticados em contratos
com outras entidades ou órgãos da
Administração Pública, a fim de confirmar a
regularidade dos preços obtidos junto aos três
fornecedores.
- Independentemente de conseguir
ampliar as fontes de pesquisa, a
Administração deve ter cautela na
definição do valor estimado. A decisão
pela adoção como parâmetro do menor
valor ou da média dos valores
pesquisados dependerá de análise crítica
em torno da sua realidade orçamentária,
bem como do próprio mercado em que
estão inseridos os objetos pretendidos.
- A motivação exaustiva a respeito da
questão afasta questionamentos quanto à
adoção de valor que não corresponde à
realidade de mercado e que, por isso,
pode representar restrição indevida à
competição, resultar em certame
fracassado ou deserto, ou, por outro
lado, em contratação
desvantajosa/antieconômica.
Salvo melhor juízo, essa é a orientação da
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Zênite, de caráter opinativo e orientativo,
elaborada de acordo com os subsídios
fornecidos pela Consulente."
 
 

Por outro lado, o Senhor Secretário de
Administração, por meio de seu Despacho GSAD 0604926,
opinou favoravelmente acerca dos parâmetros ora pleiteados,
tendo inclusive sugerido a dispensa de opinamento dessa
Unidade técnica a respeito de presente questão durante esta
fase processual, conforme podemos depreender de trecho a
seguir colacionado:

 
O que a Seção de Instrução de Contratações -
SEIC e o Acórdão do c. TCU nos orienta, são
fatos identificáveis e constatados nestes autos
e que representam a metodologia e os
resultados obitdos em certames licitatórios,
neste caso, com o objetivo de aquisição de
equipamentos e serviços de informática.
Os preços obtidos pela Secretaria do Tribunal
Regional Eleitoral do Pará, em face da
realização do Pregão Eletrônico TRE/PA Nº
42/2019 (0603748), e constantes da ARP
TRE/PA Nº 62/2019 (0602300), os itens I e II
representaram 50,37% (cinquenta vírgula
trinta e sete por cento) e 36,01% (trinta e seis
vírgula zero um por cento), respectivamente,
dos valores estimados por aquele tribunal (v.
documento 0603492), fato que vem ao
encontro da informação da SEIC.
Por fim, a COMAP, por meio da SEIC, adotou
todos os parâmetros (metodologia)
recomendados pela IN Nº 05/2014, da
SLTI/MPOG, inserindo na planilha de
estimativa de preços os valores ofertados por
fornecedores e praticados pela Administração
Pública (TRE/PA) - v. documento (0603480).
Posto isto, entendo que o pronunciamento da
ACAGE, nesta fase processual, não trará fatos
novos que possam, data máxima vênia,
robuster a instrução para  a decisão de
realização da licitação, ainda, considerando o
volume de recursos a ser dispendidos, bem
como o prazo para cumprimento da execução
contratual e faço remessa dos autos a essa
Diretoria-geral para, a par das pontuações
acima lançadas, e uma vez aquiescendo com a
estimativa de preços da despesa que esta
Unidade Gestora irá incorrer, evoluí-los ao
Exmo. Sr. Desembargador-presidente para
autorização de realização do certame
licitatório e abertura da fase externa.
Quanto aos aspectos orçamentários, relembro
que se trata de aquisição em regime de
registro de preços, contudo medidas internas
deverão ser adotadas, sem prejuízo da
tramitação do feito, no sentido de
viabilizarmos os recursos para a aquisição
mínima indicada pela Unidade demandante
(vide Despacho SGO 0603987).

 
 
Antes que possamos nos pronunciar acerca da

presente questão, cumpre transcrever, em sua íntegra, o art.
2º da Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017
05/2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, que veio a substituir a Instrução Normativa anterior
de n.º 05/2014, passando assim a disciplinar sobre os
procedimentos administrativos para a realização
de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação
de serviços em geral:
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"Art. 2º  A pesquisa de preços será realizada
mediante a utilização dos seguintes
parâmetros:
I - Painel de Preços, disponível no endereço
eletrônico
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br;
II - contratações similares de outros
entes públicos, em execução ou
concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias
anteriores à data da pesquisa de preços; 
III - pesquisa publicada em mídia
especializada, sítios eletrônicos especializados
ou de domínio amplo, desde que contenha a
data e hora de acesso; ou
IV - pesquisa com os fornecedores, desde que
as datas das pesquisas não se diferenciem em
mais de 180 (cento e oitenta) dias. 
§1º  Os parâmetros previstos nos incisos deste
artigo poderão ser utilizados de forma
combinada ou não, devendo ser priorizados os
previstos nos incisos I e II e demonstrada no
processo administrativo a metodologia
utilizada para obtenção do preço de referência.
§2º  Serão utilizadas, como metodologia
para obtenção do preço de referência
para a contratação, a média, a mediana
ou o menor dos valores obtidos na
pesquisa de preços, desde que o cálculo
incida sobre um conjunto de três ou mais
preços, oriundos de um ou mais dos
parâmetros adotados neste artigo,
desconsiderados os valores inexequíveis e
os excessivamente elevados.
§3º  Poderão ser utilizados outros
critérios ou metodologias, desde que
devidamente justificados pela autoridade
competente.
§4º  Os preços coletados devem ser
analisados de forma crítica, em especial,
quando houver grande variação entre os
valores apresentados.
§5º  Para desconsideração dos preços
inexequíveis ou excessivamente elevados,
deverão ser adotados critérios
fundamentados e descritos no processo
administrativo.
§6º  Excepcionalmente, mediante
justificativa da autoridade competente,
será admitida a pesquisa com menos de
três preços ou fornecedores." (NR)
(Grifo nosso)

 
Ademais, certos da dificuldade dos problemas

advindos com o planejamento das contratações de bens e
serviços voltados para a área de Tecnologia da Informação, o
Tribunal de Contas da União (TCU) lançou o "Guia de boas
práticas em contratação de soluções de tecnologia da
informação", ao qual transcrevemos abaixo trecho desse
compêndio que trata sobre cotação de preços, constante no
Item "6.3.9 - Estimativas dos preços", Subitens "C. O que
fazer" e "D. Considerações":

 
(...)
C. O que fazer:
1) A estimativa de preços deverá levar em
conta todo o período de vigência do contrato a
ser firmado, dividida por ano, consideradas as
prorrogações previstas para a contratação.
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2) O valor estimado da solução deve refletir
seu preço de mercado. Ao analisar o mercado
com vistas à obtenção de dados sobre preços,
pode-se utilizar, entre outras, as seguintes
fontes de informação:
a) preços vigentes em outros órgãos (e.g.
em licitações, inclusive de registro de
preço) (Lei 8.666/1993, art. 15, inciso V);
b) consultas diretas aos fornecedores (RFP –
Request for Proposal), que deve incluir as
informações definidas até então no termo de
referência ou no projeto básico, pois essas
informações afetam a percepção de risco das
empresas, que por sua vez influencia os preços
oferecidos. Por exemplo, ao solicitar cotação
de preço às empresas, o órgão deve informar
os requisitos, os modelos de execução do
objeto e de gestão do contrato, incluindo as
sanções previstas;
c) consulta ou audiência pública, no caso de
contratações de maior materialidade e
complexidade;
d) consultas em portais de fornecedores na
web e em sistemas de busca de preços na
internet, lembrando que os preços informados
normalmente são unitários, ou seja, referem-se
à contratação de um único produto, de modo
que não consideram o efeito de escala que
existe em uma contratação de muitas
unidades;
e) bancos de dados da APF (e.g. Comprasnet,
Siasg);
f) cadastros de preços mantidos por entidades
de pesquisa;
g) preços obtidos em contratações
semelhantes do setor privado (Lei 8.666/1993,
art. 15, inciso III);
h) uso do portal do órgão para publicar o
planejamento da licitação na web e receber
estimativas de preço.
3) Ao efetuar a análise de mercado com vistas
a estimar o preço, a equipe de planejamento
deve estar aberta a modificar os requisitos,
pois o mercado pode oferecer produtos e
serviços com características não consideradas
originalmente ou que sejam variações de
requisitos já estabelecidos.
4) Incluir os memoriais de cálculo das
estimativas dos preços unitários e do preço
total (global) nos autos do processo de
contratação.
5) Considerar somente preços recentes (e.g.
dos últimos noventa dias), pois os preços
podem variar em função de diversos fatores
(e.g. variação cambial para cima ou para baixo,
escassez ou sobra do produto no mercado).
 
D. Considerações:
1) A estimativa de preço está na raiz de
problemas como o sobrepreço e o ato
antieconômico, que compõem irregularidades
graves que podem afetar a gestão dos recursos
dos órgãos, bem como levar à
responsabilização de servidores participantes
dos processos de contratação e de gestão
contratual. Portanto, deve ser feita com o
maior cuidado possível.
2) Vale destacar os itens 32 e 33 do voto do
Ministro-Relator do Acórdão 2.170/2007-TCU-
Plenário com relação aos conceitos de “preço
aceitável” e “cesta de preços”:
(...)
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3) Há uma crença bastante disseminada entre
os gestores públicos de que basta haver três
propostas de fornecedores para que uma
estimativa de preço seja considerada válida.
Como a estimativa de preço é elemento
fundamental para se realizar análises de
sobrepreço, a equipe de planejamento da
contratação, em apoio à área administrativa,
deve buscar o maior número de preços
possível. Como exposto anteriormente no
trecho do acórdão citado, não se deve limitar o
levantamento de preço a três preços
informados por fornecedores, a menos que seja
devidamente justificado. Adicionalmente, não
se deve apenas buscar preços junto a
fornecedores, como exposto a seguir.
4) Os fornecedores não revelam em suas
propostas, antes da licitação, os preços que de
fato irão propor durante o certame, pois não
têm estímulo para isso. Por isso sabe-se, de
antemão, que os preços levantados de
propostas comerciais preliminares são maiores
que os praticados nas condições de
concorrência. Pode ser caro preparar uma
proposta comercial de boa qualidade
(detalhada e confiável), pois exige a análise de
diversos elementos do planejamento da
contratação (e.g. requisitos, itens pontuáveis,
quantidades a contratar, modelos de execução
do objeto e de gestão do contrato), assim os
fornecedores provavelmente não gastarão
tempo e dinheiro com propostas comerciais
prévias à licitação, pois isso não lhes trará
qualquer vantagem na licitação. Pelo
contrário, pois quanto maior a estimativa de
preço feita pelo órgão, menor a probabilidade
do preço final contratado ser questionado.
Essa é também uma razão para se ter muita
cautela ao justificar a razoabilidade de preços
em dispensas de licitação com base apenas em
propostas comerciais.
5) Como os preços expostos em
propostas de preço obtidas junto a
fornecedores, antes da licitação,
normalmente incluem folgas, a equipe de
planejamento da contratação deve avaliar
a aplicação de um deflator, isto é, um
percentual de diminuição do valor
dessas propostas. Essa recomendação é
especialmente importante quando a
estimativa de preço feita pela equipe de
planejamento somente se basear em
propostas de preço de fornecedores, isto
é, não utilizar preços obtidos em
licitações realizadas por outros órgãos ou
preços obtidos em outras das fontes
citadas neste item.
6) A equipe de planejamento deve
documentar seus métodos, técnicas e
decisões nos processos de contratação.
Há diversos aspectos a considerar:
a) quantidades de itens a contratar (e.g.
quanto maior a quantidade contratada,
menor é o preço esperado, em função de
economias de escala);
b) fontes de preços a serem pesquisadas;
c) tratamento a ser dado aos preços
coletados: como, por exemplo, cálculo da
média aritmética ou adoção do valor
mínimo encontrado, bem como expurgo
dos valores considerados esdrúxulos,
sejam eles os maiores ou os menores
obtidos;
d) identificação de preço inexequível.
7) Muitas vezes o desvio padrão do
conjunto de preços obtidos em propostas
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comerciais é bastante elevado, reduzindo
em muito o significado da média
aritmética para embasar a tomada de
decisão.
8) A Comunidade de Tecnologia da Informação
Aplicada ao Controle (TIControle) elaborou a
Orientação Técnica - TIControle 1/2010, sobre
estimativa de preço, disponível no portal da
comunidade na internet (http://www.
ticontrole.gov.br), na qual são expostas
algumas considerações e orientações para
estimar preços.
9) Vale lembrar também que o preço de uma
solução contratada por outro órgão com itens,
critérios obrigatórios e opcionais diferentes
não serve diretamente como base para uma
estimativa de preço, sendo necessário fazer
ajustes para poder aproveitá-lo (e.g. descontar
ou acrescentar valores). Neste ponto pode-se
ressaltar a importância da padronização de
produtos no mercado público, pois quanto
mais padronizado for um produto ou serviço,
mais comparáveis se tornam os preços obtidos
nas contratações (Lei 8.666/1993, art. 11 135).
A SLTI oferece padrões de alguns produtos no
endereço
http://www.governoeletronico.gov.br/sisp-
conteudo/especificacoes-tic, de acordo com
Portaria - SLTI 2/2010, art. 1º.
10) Quanto mais informações as interessadas e
as licitantes possuem, menor é o risco
mapeado por elas com relação à contratação,
e, desse modo, podem oferecer preços
menores, pois os riscos normalmente se
traduzem em custos adicionais. A equipe de
planejamento da contratação deve tornar
disponível às empresas consultadas todos os
elementos do termo de referência ou do
projeto básico, de modo que as empresas
interessadas informem preços com base em
todas as condições estabelecidas (e.g.
requisitos, cumprimento de normas do órgão,
sanções previstas e obrigação de entrega de
relatórios mensais para acompanhamento e
pagamento dos serviços);
11) Muitos órgãos comparam a estimativa da
licitação com o preço final obtido. Se a
diferença é grande, argumentam que houve
uma determinada economia quantificada em
termos percentuais. Entretanto, se a
estimativa tiver sido elaborada de forma
precária, a economia pode ser ilusória, pois se
utiliza como parâmetro de comparação um
número obtido de forma vaga, que pode ser
distante dos menores preços praticados no
mercado, e confronta-se com o preço final
obtido, que pode ter sido alcançado antes do
melhor lance ter sido proposto, por exemplo,
devido a manobras como “coelho” ou
“mergulho”.
Essa manobra consiste em interromper a fase
de lances do pregão prematuramente, da
seguinte forma:
1) durante a fase de lances, alguma licitante
em conluio com outra apresenta um lance bem
abaixo das demais, de forma que as outras
licitantes parem de dar lances;
2) após obtida a ordem de classificação, a
empresa que deu o menor lance é
desclassificada por algum motivo (e.g. não
apresenta documentação correta);
3) a segunda colocada, que estava em conluio
com a empresa que realizou o “mergulho”, é
chamada para negociar com o órgão, mas com
um preço bem acima da primeira colocada e
provavelmente acima do melhor lance que
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poderia ter sido dado se a manobra, que é uma
fraude, não tivesse sido executada.
(Grifo nosso)

   
Conforme citado no antedito guia, vale fazer

constar fragmento do voto do Ministro-Relator do Acórdão
2.170/2007-TCU-Plenário com relação aos conceitos de “preço
aceitável” e “cesta de preços”:

 
31. Não obstante tais considerações, concordo
com o ACE da Serur quando afirma que “o
paradigma, seja para aferição de sobrepreço
de um produto ou para definir sua adequação
aos valores de mercado, não é o ‘preço de
adjudicação’ de um determinado pregão” (fl.
78 - Anexo 5), mas, sim, o valor que se
encontra dentro de uma faixa de preços
praticada pelos fornecedores desse mesmo
produto, o que “pressupõe um valor mínimo e
um valor máximo de mercado para cada
produto” (fl. 76 - Anexo 5). O sobrepreço
ficaria caracterizado, nesses termos, se o valor
adjudicado ultrapassasse o máximo da faixa de
preços aceitáveis praticada para o produto a
ser adquirido pela Administração.

32. Esclareço que preço aceitável é aquele que
não representa claro viés em relação ao
contexto do mercado, ou seja, abaixo do limite
inferior ou acima do maior valor constante da
faixa identificada para o produto (ou serviço).
Tal consideração leva à conclusão de que as
estimativas de preços prévias às licitações, os
valores a serem aceitos pelos gestores antes
da adjudicação dos objetos dos certames
licitatórios, bem como na contratação e
posteriores alterações, por meio de aditivos, e
mesmo os parâmetros utilizados pelos órgãos
de controle para caracterizar sobrepreço ou
superfaturamento em contratações da área de
TI devem estar baseados em uma “cesta de
preços aceitáveis”. A velocidade das mudanças
tecnológicas do setor exige esse cuidado
especial.

33. Esse conjunto de preços ao qual me referi
como “cesta de preços aceitáveis” pode ser
oriundo, por exemplo, de pesquisas junto a
fornecedores, valores adjudicados em
licitações de órgãos públicos - inclusos aqueles
constantes no Comprasnet -, valores
registrados em atas de SRP, entre outras
fontes disponíveis tanto para os gestores como
para os órgãos de controle - a exemplo de
compras/contratações realizadas por
corporações privadas em condições idênticas
ou semelhantes àquelas da Administração
Pública -, desde que, com relação a qualquer
das fontes utilizadas, sejam expurgados os
valores que, manifestamente, não representem
a realidade do mercado.
 

Trazemos ainda a Orientação Técnica n.º 01/2010
que relaciona as boas práticas para a estimatica de preços na
contratação de bens e serviços de Tecnologia da Informação,
documento formulado pela Comunidade TIControle, grupo
integrado pelos gestores da área de tecnologia da informação
ao qual o Tribunal Superior Eleitoral faz parte por meio do
Acordo de Cooperação Técnica consignado em 12 de março de
2008:

 
A Comunidade TIControle, representada pelos
gestores da área de TI dos órgãos signatários
do Acordo de Cooperação Técnica firmado em
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12 de março de 2008, considera boas práticas
para a estimativa de preços na contratação de
bens e serviços de TI o que se segue:
 
1. O método de estimativa de bens e serviços
de TI deve considerar as características do
respectivo mercado.
1.1. Em mercados altamente competitivos, a
estimativa poderá adotar, por padrão, a média
dos preços apurados em pesquisa com o maior
número de fornecedores que for possível
consultar em função do prazo disponível e do
valor da contratação.
1.2. Em mercados pouco competitivos,
deve ser adotado o menor preço entre os
preços coletados com o maior número
possível de fornecedores que for razoável
consultar em função do prazo disponível
e do valor da contratação. Não poderão
ser considerados os preços inexeqüíveis
ou excessivamente elevados, conforme
critérios fundamentados e descritos no
processo administrativo.
1.3. Outras fontes de informação também
podem ser utilizadas, tais como contratos
formalizados por outros entes públicos,
em execução ou recentemente concluídos
com sucesso; pesquisas publicadas na
mídia especializada e listas de preços
registrados em decorrência de licitação
de objeto compatível.
1.4. A Administração solicitará formalmente
estimativas de preço aos potenciais licitantes
e lhes fornecerá as informações de que
dispuser e que pretenda incluir no edital a ser
publicado (o mais semelhante possível ao
edital). Não devem ser divulgados, entretanto,
os limites de aceitabilidade de preços, bem
como toda informação que deva ser
considerada sigilosa em decorrência da
política de segurança da informação do ente
público. Essa medida é importante
para aumentar as chances de que as propostas
comerciais efetivamente reflitam as
características do objeto a ser contratado,
para que sejam comparáveis e resultantes de
análise de risco por parte dos potenciais
licitantes. O prazo de resposta à consulta de
preços deve ser de 5 (cinco) dias úteis, a
contar da data de recebimento da
mensagem. No caso de objetos de maior
complexidade, o prazo deverá ser dilatado pelo
tempo julgado razoável para a participação do
maior número de potenciais licitantes.
1.5. Deve-se buscar o maior número
possível de propostas, mesmo que já se
tenha atingido o número mínimo de três,
de modo a formar uma estimativa
confiável do preço de mercado.
1 . 6 . A utilização de menos de três
cotações de preços é possível diante da
inexistência de opções nas fontes
descritas no item 1.3. Quando as empresas
consultadas, para apresentação de cotação,
não se manifestarem no prazo que lhes for
comunicado na solicitação formal (ofício, fax,
mensagem de correio eletrônico, etc.) - prazo
este que deve ser compatível com o esforço
exigido para a tarefa de cotação -, a solicitação
deverá ser reiterada, com novo prazo de
5(cinco) dias úteis. A falta de manifestação
formal da empresa, nos prazos concedidos,
será considerado desinteresse de sua parte na
apresentação da cotação e na licitação,
podendo se utilizado como subsídio para
analisar eventuais questionamentos,
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impugnações mandados de segurança
interpostos pela empresa, nos termos do art.
40 da Lei n.º 8.078/1990. Assim, toda pesquisa
deve ser documentada e apensada no processo
de contratação de bens e serviços de TI. O
acesso da empresa que não apresentou
resposta à consulta de preços, porém, jamais
poderá ser dificultado ou impedido.
1.7. É razoável admitir que são comparáveis
propostas cujas datas não se diferenciem em
mais de noventa dias, ressalvadas as situações
que envolvam bens ou serviços cotados em
moeda estrangeira ou cenários adversos, como
os de forte instabilidade econômica.
1.8. A validade das propostas comerciais
não é atributo significativo, exceto nos
casos de contratações diretas, vez que
tais propostas não vinculam os licitantes.
É prudente, porém, que a estimativa de
preço constante em edital resulte de
dados coletados nos últimos noventa
dias, de modo a refletir mais
adequadamente a situação conjuntural
do mercado.
1.9. Nos autos deve ser incluído o
memorial que documenta atividade de
estimativa de preço, que deve conter a
documentação comprobatória, como
ofícios enviados aos fornecedores e
respectivas propostas de preço por eles
entregues.
 
2. O processo de estimativa de preço em
licitação presta-se, principalmente, aos
seguintes propósitos:
a. indicar o preço estimado para adequação
orçamentária;
b. indicar o preço máximo aceitável do objeto e
dos seus itens constitutivos, individualmente,
para suportar a análise de aceitabilidade de
preços a ser procedida pela área
administrativa e para evitar o conhecido "jogo
de planilha";
c. indicar o limite mínimo de preço, abaixo do
qual o preço será considerado inexequível; ou
d. dar suporte à análise formal de
economicidade da contratação.
Por essas razões:
2.1. A estimativa de preços não vincula a
licitação, podendo ser adquirido o objeto por
preço inferior ou superior à estimativa, desde
que respeitados os limites máximos e mínimos,
de aceitabilidade de preços definidos nos autos
(que não são publicados no edital). Se o
resultado da licitação indicar preço superior
ao estimado, a área de TI do órgão contratante
analisará os motivos da divergência e,
mediante justificativa e demonstração, poderá
ratificar que o preço do certame é compatível
com os preços praticados correntemente no
mercado, naquele momento, ou poderá
recomendar o cancelamento da licitação para
realização de nova pesquisa de mercado.
2.2. A estimativa de preço deve ser razoável e
a menor possível com vistas à observação dos
princípios de economicidade e eficiência,
sempre visando que a Administração Pública
contrate bem ou serviço que atenda às suas
necessidades.
2.3. Preços registrados podem ser
utilizados como preço estimativo, nos
termos da Lei, quando inferiores à média
de preços encontrada em pesquisa de
mercado. A atribuição de
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inexequibilidade a preço registrado é
decisão administrativa que demanda
justificativa formal, nos termos da Lei,
lembrando que nada impede que os
licitantes ofertem preços acima do valor
estimado nas licitações por pregão
eletrônico ou nas licitações tradicionais.
2.4. Sempre que necessário e possível, e desde
que devidamente justificado em documento
específico, devem-se aplicar deflatores aos
preços apresentados pelos fornecedores.
Estimativas infladas ajudam a justificar preço
final elevado. Adicionalmente, a competição,
por si só, pode não conseguir fazer com que o
menor preço aflore durante a licitação. Se não
for licitação por pregão, o uso de deflator se
torna ainda mais importante.
2.5. Não podem ser aplicados quaisquer
índices inflatores aos preços.
 
3. Devem ser considerados como fonte de
cotação os seguintes canais:
3.1. Comprasnet;
3.2. Registros de preços, na esfera
federal;
3.3. Consultas a empresas ou pesquisas
publicadas na mídia especializada; ou
3.4. Os órgãos membros da TIControle;
 
4. Também serão admitidos os preços
formados mediante pesquisa em sítios na
Internet de empresas de comércio eletrônico
(Submarino, Extra, Americanas, etc.) ou de
fornecedores via Internet (DeU, Itautec,
Positivo etc.). Todavia, não podem ser
admitidas cotações obtidas em sítios de leilão
ou de intermediação de vendas (Mercado
Livre, Ebay etc.). Vale lembrar que cotação em
sítio da Internet muitas vezes não considera o
efeito de escala de uma contratação, pois se
refere ao preço unitário do produto ou serviço.
Neste caso, deve-se avaliar a aplicação de
deflator ao preço obtido.
5. Para efeito de estimativa de preços não será
exigido que a empresa esteja previamente
cadastrada no Sicaf.
(Grifo nosso)
 

Segundo podemos presenciar no estudo das normas
e orientações trazidas neste documento, na impossibilidade de
se adotar a prática de obtenção de um conjunto favorável de
cotações de preços, a legislação permite sim ao Administrador
adotar estimativa de preços da futura licitação com base
apenas no menor valor pesquisado, desde que precedida da
justificativa pertinente baseada principalmente pela análise da
unidade técnica quanto à existência de elementos capazes de
aferir a regularidade do parâmetro eleito, tendentes a aferir
um orçamento que venha a refletir o mais fielmente possível
com os praticados pelo mercado, evitando-se assim a
existência de 'sobrepreço" ou mesmo de preços inexequíveis.

 
Assim, em um primeiro momento, ante as

ponderações levantadas pela Unidade responsável em seu
Despacho SEIC 0603520, não enxergamos óbice quanto à
adoção do menor preço pesquisado junto aos diversos
fornecedores como referência para o valor estimativo,
conforme podemos denotar quando da análise da última
planilha de cotação de preços previstos para a maioria dos
itens objeto de futura licitação (0603739).
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Por outro lado, no que tange aos registros
referentes aos itens '1' e '2' do Lote '2' presentes na mesma
planilha apresentada (0603739), onde resta identificado a
inserção dos valores registrados na ARP n.º 42/2019 do
TRE/PA (0602300) quando do cálculo das respectivas
estimativas de preços, entendemos que estes não estão
contemplados nos critérios fundamentados nos regramentos
acima expostos.

 
Isto porque denota-se que estes foram obtidos por

meio da média aritmética entre o menor preço dentre as três
propostas então existentes e o preço registrado na ata
retromencionada, medida esta buscada com a firme intenção
de aplicar deflatores aos preços cotados possivelmente
inflacionados quando em comparação com os realizados pelo
mercado, mas que - segundo nossa compreensão - não
apresentam justificativas satisfatórias para seu uso. 

 
O que se verifica, sendo inclusive objeto de

apontamento pela Unidade responsável (0603520), é que os
preços balizados na ARP n.º 42/2019 do TRE/PA apresentam
abissal discrepância com os demais valores apresentados nas
propostas obtidas junto aos fornecedores (0603739). Desta
feita, talvez se projete a necessidade da Administração avaliar
a adoção destes como valores a serem adotados como
parâmetros para o futuro certame licitatório, contando com o
precioso auxílio da área demandante, ou mesmo à promoção
de nova coleta de preços que permitam melhor reproduzir
valores estimativos próximos aos da realidade do mercado.    

 
Desta feita, ante o pronunciamento acima

suscitado, recomendamos o retorno destes autos à Diretoria
Geral para conhecimento e providências.

 
Por oportuno, face identificarmos várias

ocorrências de discussões acerca dos critérios referentes
à estimativa de preços, certos da existência de norma
regulamentadora que trata do tema no âmbito desta Regional -
a Ordem de Serviço TRE/AL n.º 02, de 1º de fevereiro de 2010
-, que não contempla as mais recentes inovações nos
procedimentos por ela dedicados, sugerimos a adoção de
providências visando a elaboração de novo instrumento que
melhor venha a disciplinar os procedimentos administrativos
para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de
bens e contratação de serviços em geral neste Tribunal.

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente I - ACAGE

 
De acordo.
À Diretoria Geral.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 09/10/2019, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 09/10/2019, 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
0605180 e o código CRC 8A37EDC4.

0004514-28.2019.6.02.8000 0605180v25
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DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2019.
Em face do Parecer 2099, da ACAGE (0605180),

peço vênia ao Sr. Diretor-Geral para, como medida de
controle da execução orçamentária, comunicar à COFIN
(cópia à COINF/CSCOR/STI) que a aquisição, nos moldes
originariamente indicados, resta por prejudicada para efeito
deste exercício, dada a necessidade de complemento de
instrução.

Dessa forma, solicito considerar para efeito de
reserva de crédito o que consta do PA 0008496-
50.2019.6.02.8000, no sentido de restringir a aquisição aos
itens registrados em ata do TRE-PA, a saber: R$ 331.300,00
(trezentos e trinta e um mil trezentos reais). O pré-empenho
deve ser realizado no mencionado PA 0008496-
50.2019.6.02.8000.

Por fim, para efeito de possível remanejamento de
crédito, considerar nosso Despacho SAD 0602920, com a
anulação do pré-empenho 237 - R$ 685.971,35 (PA 0001591-
29.2019.6.02.8000), observando que a STI programa executar
por completo o saldo do PE 431 - no valor de R$ 650,000,00.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/10/2019, às 18:06, 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
0606564 e o código CRC D77D0B1F.

0004514-28.2019.6.02.8000 0606564v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de outubro de 2019.
À SGO (c/c p STI, COINF e CSCOR p ciência),
1.Diante do despacho SAD (0606564), encaminho

os autos eletrônicos para as seguintes providências:
a) Ciência do prejuízo na continuidade dos

presentes autos em  face do Parecer 2099, da ACAGE
(0605180) e despacho SAD (0606564)

b) anulação do pré-empenho 237 - R$ 685.971,35
conforme determinado pela SAD no despacho (0606564);

c) Utilizar, da anulação do pré-empenho 237,  o
valor de R$ 331.300,00 (trezentos e trinta e um mil trezentos
reais) para alocação nas demandas do SEI nº 0008496-
50.2019.6.02.8000;

d) Do Saldo residual do pré-empenho 237 , no valor
de R$ 354,671,35 (trezentos e cinquenta e quatro reais e
sessenta e sete centavos e trinta e cinco centavos), alocar
para as demandas complementares do SEI nº  0001591-
29.2019.6.02.8000;

2. Registro, que, diante de ação com PO específico
do pré-empenho 237, talvez seja necessário desmembrar as
aquisições por tipo de categoria econômica
(Custeio/Investimento) para quantificação e alocação nessa
última fase de crédito adicional.

3. Em paralelo, retorno os autos  à SAD para
informar que as anulações apontadas no despacho SAD
(0602920) ainda não foram apreciadas/homologadas pela
Direção-Geral. Entretanto, diante da urgência e determinação
direcionamos à SGO para continuidade do feito, nos termos
indicados.

4. Por fim, questionamos sobre a possibilidade
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também de anulação/remanejamento do PE 237, vinculado à
SMR , no valor de R$ 689.000,00 (seiscentos e oitenta e nove
mil reais) indicando qual valor poderá ser direcionado para as
aquisições de TI.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 10/10/2019, às 12:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606767 e o código CRC D9BB2E8C.

0004514-28.2019.6.02.8000 0606767v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de outubro de 2019.
Em face do questionamento de item 4 do Despacho

COFIN 0606767, solicito ao Sr. Chefe da SMR que informe
sobre a viabilidade ou não da aquisição, ainda neste exercício,
correspondente aos recursos assinalados.

Em paralelo, submeto o feito ao conhecimento do
Sr. Diretor-Geral, tendo em vista as questões orçamentárias
debatidas, com reflexos na programação do Tribunal,
conforme já assinalado em nosso Despacho 0602920, exarado
no PA 0004514-28.2019.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/10/2019, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0607002 e o código CRC 2BBACB7E.

0004514-28.2019.6.02.8000 0607002v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de outubro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Diante do despacho da COFIN, solicito

esclarecimentos sobre as ações que eventualmente a STI
deverá realizar.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 11/10/2019, às 08:15, 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
0607355 e o código CRC E3800472.

0004514-28.2019.6.02.8000 0607355v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de outubro de 2019.
À COFIN.
 
Senhor Coordenador,
 
1. Em resposta ao Despacho COFIN (0606767),

informamos que tomamos ciência do Parecer 2099 - ACAGE,
bem como procedemos a anulação do PE n. 237 (reforma da
antiga Sede).

 
2. No PE n. 431 já havia a previsão correspondente

ao valor de R$ 331.300,00, já emitida no SEI  0008496-
50.2019.6.02.8000 a reserva específica (PE 570 - evento
0607189), não sendo usado o crédito decorrente da anulação
do PE n. 237, cujo saldo ficou no crédito disponível para
eventual uso na 5ª fase de crédito adicional, já que possui PO
espefícico, como pontuado, hoje no valor total de R$
728.996,02.

 
  __ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO
(CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
  11/10/19 
12:03                                                                                              
USUARIO : AGAMENON       
                                                                                                                          
PAGINA  :                  2         
  UG EMITENTE           : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO
NACIONAL                                   
  POSICAO                    : OUTUBRO         -
ABERTO                                    
  CONTA CONTABIL   : 622110000 - CREDITO
DISPONIVEL                              
                                                                                
    CONTA CORRENTE                                                
SALDO EM  R$
    N 1 137490 0100000000 339000                                
                                                                        8.390,00 C
    N 1 137491 0100000000 339000                                
                                                                        5.000,00 C
    N 1 137492 0100000000 339000                                 
                                                                     88.264,50 C
    N 1 149154 0100000000 319000                            
SUP ALSANTA                                                        0,01 C
    N 1 162639 0100000000 339039                            
EAL REFSEDE                                              728.996,02 C
    N 2 084613 0100000000 319000                                
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                                                                 1.021.470,00 C
    N 2 084613 0156000000 319000                                 
                                                                       2.580,65 C
    N 2 084618 0100000000 339000                                 
                                                                       4.775,42 C
                      TOTAL COM ISF N                                      
                      :                                     9.394.625,48 C
                      TOTAL DA CONTA                                       
                     :                                     9.394.625,48 C
                                                                                 
  PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA
PF10=EMAIL PF12=RETORNA                  
                                                                               

 
3. No que concerne ao SEI 0001591-

29.2019.6.02.8000, prestamos informação que trata do crédito
adicional (0603759).

 
4. Assim, esta unidade retorna os autos,

aguardando as decisões das unidades envolvidas para dar
prosseguimento ao feito.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 11/10/2019, às 12:19, 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
0607719 e o código CRC 70044796.

0004514-28.2019.6.02.8000 0607719v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de outubro de 2019.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Em resposta ao despacho SAD 0607002, esta

setorial informa que o contrato nº 29/2019 cujo o objeto é a
prestação de serviços visando a elaboração de projetos
complementares executivos para a reforma do antigo edifício
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, está em plena
execução, possuindo a contratada, PORSAN ENGENHARIA
PROJETOS E CONSULTORIA - CNPJ nº 06.015.041/001-38,
um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a execução do
objeto, nos termos da cláusula sexta, item 2.

O termo do prazo de execução é o dia 24 de
novembro de 2019, cabendo enfatizar que somente após o
recebimento destes projetos poderá seguir a licitação para
aquisição dos equipamentos de climatização (ar
condicionado). O processo de licitação para esta aquisição,
tem tramitação processual média  de 30 (trinta) dias, para em
seguida proceder a emissão de ordem de fornecimento e
transcorrido 30 (trinta) dias de prazo de fornecimento dos
equipamentos, ser recebido o objeto da aquisição.

Diante deste cenário, s.m.j., esta setorial avalia que
neste exercício será muito difício, a finalização de todo este
processo de aquisição, compreendendo (fase interna e externa
da licitação, emissão de ordem de fornecimento, recebimento
do objeto e pagamento ao fornecedor contratado).

Sendo estas as informações requeridas, remeto os
autos para análise e deliberação.
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Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 11/10/2019, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0607733 e o código CRC 2D3D9EB5.

0004514-28.2019.6.02.8000 0607733v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de outubro de 2019.
À SGO,
Para ciência do despacho SMR (0607733).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 11/10/2019, às 12:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0607793 e o código CRC AFF8729C.

0004514-28.2019.6.02.8000 0607793v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de outubro de 2019.
Reporto-me ao Despacho SAD 0607002, para

apresentar ao Sr. Diretor-Geral a informação veiculada no
Despacho SMR 0607733, dando conta da situação dos
projetos de reforma da antiga sede, destacando não haver
prazo hábil para a realização da fase executiva propriamente
dita, de tal forma que reforço a proposição veiculada em
nosso Despacho 0602920, proferido no PA 0001591-
29.2019.6.02.8000), no sentido de que seja autorizado o
remanejamento, via crédito adicional, dos recursos destinados
à execução dos projetos da antiga sede às aquisições de TIC,
fato este também objeto de registro nos presentes autos,
Despacho SAD 0606564, que ora submetemos à homologação
superior.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/10/2019, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0607881 e o código CRC D0A8DC7E.

0004514-28.2019.6.02.8000 0607881v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 14 de outubro de 2019.
Tendo em conta as ponderações cosntantes do

despacho SAD 0607881, as quais esta Diretoria-Geral
corrobora, tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo
Desembargador Presidente, para a necessária e competente
deliberação.

 
 Após ciência das diretrizes ali fixadas, recomenda-

se o retorno do procedimento à Secretaria de Administração,
para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/10/2019, às 17:14, 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
0608282 e o código CRC 583BA1D6.

0004514-28.2019.6.02.8000 0608282v1
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