
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 2 / 2021

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:

Aquisição de módulos SFP acompanhados de seus respctivos patch cords de fibra para
Firewall Sonicwall NSA 6600, motivada, em decorrência de necessidade de aplianção de
medidas de segurança para trabalho remoto decorrente da Pandemia de COVID-19.

 

2. Necessidades, objetivos e justificativas:

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

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

A pandemia de COVID-19 obrigou este Regional, a exemplo doutros tantos órgãos, a
determinar emergencialmente medidas de distanciamento social que obrigaram quase
que inseparavelmente medidas de teletrabalho e assim houve, por decorrência a
necessidade de habilitar segurança mínima de conexões baseadas em VPN (“Rede
Virtual Privada” da sigla em inglês).

A necessidade do uso de VPNs acarretou incremento significativo na complexidade de
segurança de rede, trouxa ampliação de superfície de ataque.

Tanto assim o foi que o CNJ, preocupado com a questão relacionada à Crise
Cibernética, baixou, não apenas uma, mas três Resoluções. São elas:

 

Resolução CNJ nº 360/2020 (0839734);

Resolução CNJ 361/2020 (0839816)e 

Resolução CNJ 362/2020 (0839691). 
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O itens que se busca adquirir vão dar maior flexibilidade de uso e maior vazão de dados
ao conjunto de firewalls sonicwall NSA 6600 deste Regional, sendo assim, conferirão
maior longevidade ao equipamento firewall em uso.

 

3. Lista de requisitos:

Itens devem ser homologados pelo fabricante: com base em consulta realizada
em, 04/02/2021 lista disponível em:

Módulo de Fibra e patch cords homologados para Firewall NSA 6600 de acordo com o
fabricante

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

Garantir maior flexibilidade de uso e maior vazão de dados ao conjunto de firewalls
sonicwall NSA 6600 deste Regional

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:

Proposta Orçamentária de Material Permanente de TI - Orçamento/2021 

A ação, no entender desta unidade técnica, é decorrente das necessidades da
continuidade da pandemia  de COVID-19 e, sendo assim, além da capacidade de
planejamento anterior.

Todavia, pode-se apontar com fonte do recurso:

 

Plano de Contratações de STIC/2021

Item 15: Extensão de Garantia dos equipamentos de Firewall

Valor Estimado: R$ 80.000,00

 

7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:

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

 

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;
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3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter parque
tecnológico atualizado.

8. Expectativa de entrega:

15 (quinze) dias a partir de eventual ordem de fornecimento, empenho ou equivalente.

Conclusão da contratação/aquisição até maio/2021

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

A necessidade de maior flexibilidade e maior fluxo de dados nos equipamentos Firewall
deste Regional

No entender desta unidade técnica, trata-se de aquisição decorrente da continuidade
da pandemia de COVID-19.

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

Não há demanda de capacitação vinculada, vislumbrada que já não tem sido ou venha a
ser incorporada no Plano de Capacitação da STI.

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

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

Com a maior brevidade possível e legal, por entender, mais uma vez, que se trata de
aquisição decorrente da continuidade da pandemia de COVID-19.

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

Serão definidos detalhadamente no Projeto Básico, caso seja pertinente.
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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;

Por se tratar de licenciamento adicional para  plataforma em uso, será necessária,
evidentemente, a aquisição do produto de fabricante em especial. Entretanto não há,
s.m.j., direcionamento ou favorecimento de fornecedor em especial.

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

Demanda decorrente da continuidade da pandemia de COVID-19.

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

Trata-se de aquisição específica e de grande importância dado o grau de segurança
complementar aos equipamentos firewall deste Regional.

Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
I - as normas e especificações técnicas a serem consideradas na
licitação;

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

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

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

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI

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

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

Maceió, 03 de fevereiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 04/02/2021, às 07:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0849742 e o código CRC 1B3F671F.

0001098-81.2021.6.02.8000 0849742v13
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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 fevereiro de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0849742) apresentado
pelo Senhor Coordenador de Infraestrutura e, caso concorde,
autorize a continuidade da tramitação destes autos, a fim de
permitir a aquisição de módulos SFP, acompanhados de seus
respectivos patch cords de fibra para Firewall Sonicwall NSA
6600.

 
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.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 04/02/2021, às 12:48, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0850270 e o código CRC 4C5229C5.

0001098-81.2021.6.02.8000 0850270v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2021.
Considerando a proposta de contratação a fim de

permitir a aquisição de módulos SFP, acompanhados de seus
respectivos patch cords de fibra para Firewall Sonicwall NSA
6600, consoante Documento de Oficialização de Demanda -
DOD  nº 2/2021 (0849742), 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 MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 04/02/2021, às 20:15, 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
0850688 e o código CRC D9B5D483.

0001098-81.2021.6.02.8000 0850688v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG 0850688, indico o

servidor Ednei Vieira de Almeida, lotado na SEPAT, para
intergrar a equipe de planejamento da contratação pretendida,
por se tratar de item integrante da Proposta Orçamentária de
Material Permanente de TIC, conforme consta do item 6 do
DOD (doc. 0849742).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/02/2021, às 23:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0851293 e o código CRC 987C75BF.

0001098-81.2021.6.02.8000 0851293v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 09 de fevereiro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista os pronunciamentos dos Secretários de

Tecnologia da Informação (0850270) e de Administração (0851293) e
o Documento Oficial de Demanda (0849742), nos termos da
Resolução CNJ nº 182/2013, submeto à superior consideração de
Vossa Excelência a indicação, para composição da Comissão de
Planejamento a fim de permitir a aquisição de módulos SFP,
acompanhados de seus respectivos patch cords de fibra para Firewall
Sonicwall NSA 6600, do Coordenador de Infraestrutura, como
integrante demandante e do Chefe da Seção de Gerência de
Infraestrutura, como integrante técnico, lotados na Coordenadoria de
Infraestrutura, bem como, do servidor Ednei Vieira de Almeida,
lotado na SEPAT, para integrar a equipe de planejamento da
contratação pretendida, por se tratar de item integrante da Proposta
Orçamentária de Material Permanente de TIC, conforme consta do
item 6 do DOD (doc. 0849742).

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 09/02/2021, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0852382 e o código CRC 07AB2369.

0001098-81.2021.6.02.8000 0852382v1
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PROCESSO : 0001098-81.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO : Aprovação. Composição. Comissão de Planejamento para aquisição de módulos SFP, acompanhados de seus respectivos patch
cords de fibra para Firewall Sonicwall NSA 6600.

 

Decisão nº 258 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acolho a sugestão do Senhor Diretor-Geral, inserta no
evento SEI 0852382.

Isto posto, APROVO a composição da Comissão de
Planejamento a fim de assegurar a aquisição de módulos SFP,
acompanhados de seus respectivos patch cords de fibra para Firewall
Sonicwall NSA 6600, conforme Documento de Oficialização de
Demanda (0849742), nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
cujos membros, representantes das unidades demandante e técnica,
serão, respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e o Chefe
da Seção de Gerência de Infraestrutura, lotados na Coordenadoria de
Infraestrutura, bem como o servidor Ednei Vieira de Almeida, lotado
na Seção de Patrimônio - SEPAT, por se tratar de item constante da
Proposta Orçamentária de Material Permanente de TIC.

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

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
10/02/2021, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0852573 e o código CRC 859AB334.

0001098-81.2021.6.02.8000 0852573v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 65/2021 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 0001098-
81.2021.6.02.8000 ;

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

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento a fim de assegurar a aquisição de módulos
SFP, acompanhados de seus respectivos patch cords de fibra para Firewall Sonicwall
NSA 6600, conforme Documento de Oficialização de Demanda (DOD) nº 2/2021, nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013, cujos membros, representantes das unidades
demandante e técnica, serão, respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e o
Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura, lotados na Coordenadoria de
Infraestrutura, bem como o servidor Ednei Vieira de Almeida, lotado na Seção de
Patrimônio - SEPAT, por se tratar de item constante da Proposta Orçamentária de
Material Permanente de TIC.

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

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Maceió, 10 de fevereiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
10/02/2021, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0853170 e o código CRC F8114FC4.

0001098-81.2021.6.02.8000 0853170v3
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CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência 65/2021
(0853170) foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em
Alagoas (DEJEAL) de nº 40/2021, em 18/02/2021, página 06.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 18/02/2021, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0855200 e o código CRC 310AA7A3.

0001098-81.2021.6.02.8000 0855200v2
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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 fevereiro de 2021.
Tendo em vista a publicação da Portaria

Presidência 65/2021 (0853170), conforme
Certidão 0855200, determino o encaminhamento do presente
procedimento à Coordenadoria de Material e Patrimônio/SAD
e à Secretaria de Tecnologia da Informação para ciência dos
servidores designados e demais providências necessárias à
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 18/02/2021, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0855201 e o código CRC 8EF715B1.

0001098-81.2021.6.02.8000 0855201v1
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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 fevereiro de 2021.
 
 
À SEPAT, para ciência da publicação da Portaria

Presidência nº 65/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG, 0853170.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/02/2021, 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
0855271 e o código CRC 6F8782A8.

0001098-81.2021.6.02.8000 0855271v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2021.

À COINF,

Para ciência dos Servidores da publicação da Portaria Presidência nº 65/2021 TRE-
AL/PRE/DG/GDG, 0853170.

 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSIVANE SOARES DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 19/02/2021, às 08:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0855434 e o código CRC 427AA34B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Estudos Preliminares

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

A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para
organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação. Em paraelo ao aumento da
demanda por soluções tecnológicas também ocorre a  necessidade de se manter o
ambiente operacional seguro.

Neste contexto, com forma de permitir um maior grau de segurança entre os diversos
segmentos de rede do Prédio Sede do TRE-AL, que conta com um conjunto de
equipamentos firewall Sonicwall, se faz necessária a aquisição de transceivers 10GbE,
que permitam uma maior performance da comunição por meio destes firewalls, que
seriam posicionanos no núcleo da rede, onde qualquer comunicação entre os
seguimentos receberia o tratamento por estes equipamentos.

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

Transceiver de Fibra Óptica padrão 10GbE;
Interface do tipo SFP+ 10GBase SR, com conector LC;
Suporte à distância de pelo menos 300m em fibra multimodo;
Compatibilidade com firewall marca Sonicwall, modelo 6600;
Deverá constar no documento "Supported SonicWall and 3rd party SFP and SFP+
modules that can be used with SonicWall firewalls", obtido no endereço
https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-sonicwall-and-3rd-
party-sfp-and-sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-
firewalls/170504548236211/
Garantia mínima de 12 meses;

3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):
A solução disponível passa pela aquisição de componente

plenamente compatível com o firewall Sonicwall NSA 6600, não havendo
alternativas senão as marcar/modelos indicados na lista de compatibilidade
listada no item 2.1.
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):

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

Não se aplica por se tratar de aquisição de produto compatível
com equipamento em uso.
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6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):
Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamento

compatível com equipamento em uso, solução específica.
7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):

A Coordenadoria de Infraestrutura e suas unidades subordinadas, não vislumbra
alternativa viável senão a aquisição dos componentes indicados.

 

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

Não se aplica por se tratar de aquisição de solução específica.

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

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

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

Plano de Contratações de STIC/2021

Item 15: Extensão de Garantia dos equipamentos de Firewall

Valor Estimado: R$ 80.000,00

12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):
A demanda existente, de ampliação da capacidade de throughput

da solução de firewall em uso, baseada em Sonicwall NSA 6600, que passa
necessariamente pela aquisição de transceivers 10GbE plenamente
compatíveis.

Neste contexto, a solução alternativa que não a ampliação, seria
adquirir equipamentos novos, que claramente se tornaria muito mais custoso
em termos orçamentários.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):

Aquisição de Transceivers GBIC cmpatíveis com a solução de
firewall Sonicwall em uso neste Regional, a garantir todo o legado.
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):

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

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

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

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

Aumento da vazão de dados na plataforma de firewall;
Possibilidade de proteção de áreas mais extensas da rede interna;
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Ampliação da capacidade do firewall sem a necessidade de aquisição de nova
solução.

16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
A aquisição pretendidade claramente se trata de ampliação de

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

Como se trata de complemento de solução em uso, não haverá
necessidade de adequação elétrica nem aquisição de estrutura de
acomodação da solução. Os equipamentos adquiridos utilizarão a estrutura já
existente.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):

Proposta orçamentária de 2021

Manutenção e conservação de equipamentos de TIC

Código de classificação da fonte de recurso: 3390.40.12

R$ 80.000,00

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

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

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

Não se aplica para a aquisição em questão por se tratar de
complemento de solução.
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, no entanto existe a necessidade de compabilidade integral
com a solução de firewall em uso.
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):

Como se trata de apenas de aquisição de equipamentos, deverá
ser realizada de maneira integral

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

Sugere-se a adjudicação por item.

20.4. Modalidade e Tipo de Licitação (Art. 16, IV):
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A aquisição pretendida poderá ser realizada por meio pregão eletrônico do tipo menor
preço

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

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

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

Como se trata de aquisição de equipamentos, não se aplica.

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

Com base na Portaria da Presidência 65/2021 - 0853170

Integrante Demandante:

Cargo ou Função: Coordenador de Infraestrutura

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

 

Integrante Técnico:

Cargo ou Função: Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura

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

 

Integrante Administrativo:

Nome: Ednei Vieira de Almeida

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

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

Gestor do Contrato: SAD/COMAP/SEPAT

Fiscal Técnico: STI/COINF/SEGI

21. Análise de Riscos:

 

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

 

Risco: 1
Não Aprovação dos
documentos do Planejamento
da Contratação

Dano(s) Atraso no processo de
contratação
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Impacto(s)
Postergação da implementação
de novas camadas de
segurança na rede interna

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

Equipe de
planejamento
da
contratação

Durante todo o
processo de
contrataçãoReuniões com superiores para sensibilização e

aprovação dos documentos.

 

Risco: 2
Insuficiência de recursos
orçamentários/financeiros para
aquisição

Dano(s) Impossibilidade da contratação

Impacto(s)
Impossibilidade de
implementação de novas
camadas de segurança na rede
interna

Ações Responsável Prazo
Encontrar a maneira mais vantajosa economicamente
para realizar a contratação

Equipe de
planejamento
da contratação

Durante todo o
processo de
contratação

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

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

STI

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

SAD

 

Risco: 3 Atraso na Aquisição

Dano(s) Aumento do risco de
segurança na rede interna

Impacto(s)
Impossibilidade de
implementação de novas
camadas de segurança na
rede interna

Ações Responsável Prazo
Solicitação de aceleração de trâmites internos STI Durante

todo o
processo
de

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

 de
contratação

 

 

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

 

Probabilidade
/ Impacto

Sem
Impacto Baixo Médio Alto

Baixa   Risco 1  

Média   Risco 2 Risco 3

Alta     

 

Lista de Potenciais Fornecedores

Qualquer potencial fornecedor de produtos compatíveis listados no documento
"Supported SonicWall and 3rd party SFP and SFP+ modules that can be used with
SonicWall firewalls", obtido no endereço https://www.sonicwall.com/support/knowledge-
base/supported-sonicwall-and-3rd-party-sfp-and-sfp-modules-that-can-be-used-with-
sonicwall-firewalls/170504548236211.

Endereços de correio eletrônico de potenticais fornecedores:

alexandre.barros@g3solutions.com.br
andre.brasileiro@suporteinformatica.com
teltec@teltecnetworks.com.br
comercial@inovazul.com.br
bsabino@swt.com.br
michel@pisontec.com
guilherme@infniit.com.br
bsabino@swt.com.br
max@plugnetshop.com.br 
pct@pctinformatica.com.br
gpereira@supriservice.com.br
comercial@lta-rh.com.br
emersom.chaves@lfcgoverno.com.br
vendas@newsupri.com.br
negocios@chipcia.com.br
info@xtech.com.br
alexsandra@zerohum.com.br
gushitecnologia@hotmail.com
northware@northware.com.br
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sercon@tricor.com.br
toplicita@hotmail.com
nwx@ig.com.br
contato@enfasecomercial.com.br
mouracominfo@yahoo.com.br
centerinfo@yahoo.com.br
ronaldo.araujo@hpe.com
tatiane.santos2@hpe.com
lofredo@hpe.com
vendas@risctech.com.br
suporte.comercial@capgemini.com
comercial@symmetry.com.br
marcio.bueno@bt.com
pereira@solucaocabos.com.br
quintaonda@quintaonda.com.br
elitelton@erstelecom.com.br
elitelton@erstelecom.com.br
contato@cloudprisma.com.br
christovam@forsec.com.br
compras3@oficinadosbits.com.br
contato@logan.com.br
parcerias@s2sc.com.br
jennifer@coletek.com.br
parceiros@econocom.com
suporte@un1ke.com.br
projetos@beltis.com.br
erick.maquine@mstitecnologia.com.br
marcelo.fenoglio@miltec.com.br
comercial@conexti.com.br
comercial@gpcit.com.br
emerson.altomani@avivsolutions.com.br
itone@itone.com.br
leonardo@infosecti.com.br
emanuel@compustar.com.br
francimara.salles@shsti.com.br
vanessa.gonzalez@virgogroup.com.br
andre@grupoinovva.com.br
comercial@ydennek.com.br
cmritecnologia@gmail.com
antoniobrasileiro@zerohum.com.br
reinaldo@phonoway.com.br
caroline.nascimento@skti.com.br
lincevirtual@lincevirtual.com
fernando@g7tecnologia.com
coperson@copersonaudio.com.br
alexandre@ljsuprimentos.com.br
mleal@hialinx.com.br
contato@digitaldoor.com.br
hp@freenetworks.com.br
comercial@corporativoinfo.com.br
juliano.peixoto@meedbr.com
gmarc@gmarc.com.br
bruno.baumel@eticainformatica.com.br
registrodeoportunidade@networksecure.com.br
fkadri@kadri.com.br
multisupri@multisupri.com.br
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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
alexandre@ljsuprimentos.com.br
paulo.arruda@linkit.com.br
mario@unigrus.com
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
administrativo@ja1000ti.com.br

 

 

Maceió, 26 de fevereiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 05/03/2021, às 12:32,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 05/03/2021, às 13:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 09/03/2021, às 13:46, 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
0858829 e o código CRC 00D5ED3B.

0001098-81.2021.6.02.8000 0858829v21
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de março de 2021.
À SEGI e SEPAT - Portaria 65/2021 - 0858829
 
Sr. Chefe e Servidor Ednei Vieira de Almeida,
 
Encaminho o presente para a apreciação de Vossas

Senhorias quanto aos Estudos Preliminares 0858829,
disponibilizado igualmente via bloco de assinaturas.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria Portaria 65/2021

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 05/03/2021, às 12:35,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0862420 e o código CRC 1A7B7FDD.

0001098-81.2021.6.02.8000 0862420v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de março de 2021.
À COINF
Prezado Chefe, enquanto integrante da SEPAT,

sugiro apenas que doravante, nos documentos de aquisição
(Ordens de Fornecimento - OF), fique especificado em cada
item solicitado, se será bem PERMANENTE, CONSUMO ou
SERVIÇO e que seja enviado à esta Seção antes do envio à
COFIN para que possamos alinhar a forma de apropriação
mais adequada, dirimindo dúvidas nossas sobre a melhor
maneira de classificar também no sistema ASI.

Nesse DOD, vimos que no item "20.6. Vigência da
Prestação de Serviço (Art. 16, VI) - Como se trata de
aquisição de equipamentos, não se aplica.", já há a
informação do tipo de bem a ser adquirido, mas creio que
deveríamos reforçar, salvo melhor juízo, no momento da
elaboração da OF, feita em autos apartados do principal.

Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 05/03/2021, às 13:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0862446 e o código CRC 2041B1D6.

0001098-81.2021.6.02.8000 0862446v1
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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 1 / 2021

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

 

01. Objeto Registro de preço para eventual aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600,
em uso no Prédio Sede do TRE/AL.

02. Quantidade

 

Item Descrição Qtd
01 Transceiver 10GbE 08
02 Transceiver UTP 08

 

 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Item 01: Transceiver 10GbE, com conector LC, compatível com o firewall Sonicwall NSA
6600;

Item 02: Transceiver UTP, com conector RJ-45 (UTP) fêmea, compatível com o firewall
Sonicwall NSA 6600.

04. Valor Estimado

 

Item Descrição Qtd Valor Unitário Valor Total
01 Transceiver 10GbE 08   
02 Transceiver UTP 08   

Total:  

 

A ser confirmado pela SEIC.

 

05. Justificativa O itens que se busca adquirir vão dar maior flexibilidade de uso e maior vazão de dados ao conjunto de firewalls
Sonicwall NSA 6600 deste Regional, sendo assim, conferirão maior longevidade ao equipamento firewall em uso.

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 SSO/CIE/STI
11. Unidade Gestora 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):
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A presente licitação tem por objetivo a aquisição de transceivers
compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede
do TRE/AL.

 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

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

A contínua evolução na área de tecnologia da informação fornece
novas soluções que tornam mais eficientes os meios de comunicação de dados,
permitindo, desta maneira, a utilização de novos recursos como forma de
aumentar disponibilidade, segurança e performance de tais meios. Torna-se
crítica a  necessidade de se manter o ambiente operacional seguro.

Neste sentido, como forma de permitir um maior grau de
segurança entre os diversos segmentos de rede do Prédio Sede do TRE-AL,
que conta com um conjunto de equipamentos firewall Sonicwall, se faz
necessária a aquisição de transceivers 10GbE e 1000BASE-TX, que permitam
uma maior performance da comunição por meio destes firewalls, que seriam
posicionanos no núcleo da rede, onde qualquer comunicação entre os
seguimentos receberia o tratamento por estes equipamentos.

Além dos inúmeros eventos de invasão de redes disponíveis na
literatura ou no registro de noticiário, neste momento de pandemia, COVID-19,
com a edição dos mais diversos atos de teletrabalho ou afastamente para
realização de trabalhos a partir de casa, a solução pode constituir medida vital
para garantir conexões que, se por um lado, garantem o acesso pelos
servidores de Sistemas e dados internos da instiuição, garanta, por outro lado,
a segurança do maior ativo. maior valor de qualquer instuição: seus dados e
informaçõs.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Ampliar o nível de segurança da rede de computadores do Prédio Sede do TRE-AL
por meio da segmentação realizada através do firewall
Ampliar a capacidade de portas UTP 10/100/100 do firewall
Permitir um maior aproveitamento da capacidade de processamento do firewall
Dar longevidade à solução atual

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Permitir o aumento do nível de segurança interno por meio isolamento de redes
importantes, através do firewall
Ampliar a segurança da comunicação e do acesso à Internet das zonas eleitorais
Ampliar a capacidade de tráfego do firewall

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

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

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

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

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 0001098-81.2021.6.02.8000.
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 transceivers para
incrementar a utilização do firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal.

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Verifica-se que os componentes  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 procedimento de contratação.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os itens a serem adquiridoss 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
produtos com características específico, que seja plenamente compatível com
equipamento em uso no TRE-AL.portanto não se caracteriza como serviço de
natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por item.

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

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 equipamentos, 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 a instalação de firewalls, 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)

É exigida total compatibilidade dos itens ofertados com o firewall Sonicwall NSA
6600, em uso no Prédio Sede do TRE-AL.
O item deverá constar no documento "Supported SonicWall and 3rd party SFP
and SFP+ modules that can be used with SonicWall firewalls", obtido no endereço
https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-sonicwall-and-3rd-
party-sfp-and-sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-
firewalls/170504548236211/

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

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

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

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

4. 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;
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3. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
Especificações do Item 01
Transceicer 10GbE

1. Transceiver para fibra multimodo;
2. Interface GBIC do tipo SFP+ 10GBASE-SR multimodo 850nm, com conector LC

duplex;
3. Suporte à distância de pelo menos 300m;
4. Compatibilidade total com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal;
5. Garantia mínima de 12 meses;
6. É exigida, para efeito de comprovação de compatibilidade, que o item cotado

esteja incluído na lista disponibilizada no endereço
https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-sonicwall-and-3rd-
party-sfp-and-sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-firewalls/.

7. Todos os transceivers cotados devem ser de mesma marca e modelo.

 

Especificações do Item 02
Transceicer UTP

1. Transceiver para cabo UTP;
2. Interface GBIC do tipo SFP com suporte às velocidades 10/100/1000, compatível

com conectores RJ-45;
3. Suporte à distância de 300m;
4. Compatibilidade total com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal;
5. Garantia mínima de 12 meses;
6. É exigida, para efeito de comprovação de compatibilidade, que o item cotado

esteja incluído na lista disponibilizada no endereço
https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-sonicwall-and-3rd-
party-sfp-and-sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-firewalls/.

7. Todos os transceivers cotados devem ser de mesma marca e modelo.

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
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designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recebimento do Objeto:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
5% 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 10%
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. 5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 10% 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. 5% 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 12 (doze) meses.
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:

 

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

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).

 

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL
REGISTRADO:  

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecicimento nº
001/20YY 

 

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecicimento nº
002/20YY 

 

SALDO ATA:  

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 08 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 23/06/2021, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 23/06/2021, às 16:25, 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
0863293 e o código CRC 926B0FAF.
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DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2021.
Ao Ednei Vieira de Almeida (Membro da Comissão -

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 65/2021)
 
Senhor Integrante Administrativo,
 
Submetemos os Termo de Referência,

doc. 0863293, relativos à aquisição de transceivers
compatíveis com o firewall Sonicwall NSA 6600, para sua
avaliação em especial quanto aos aspectos administrativos. O
documento em tela está disponível em bloco de assinatura.

 
Atencisamente,
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 23/06/2021, às 16:31, 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
0908639 e o código CRC 6DA36BC2.

0001098-81.2021.6.02.8000 0908639v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2021.
À STI
 
Segue o Termo de Referência, doc.  0863293, para

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

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 23/06/2021, às 16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0908641 e o código CRC 23C3D7E8.

0001098-81.2021.6.02.8000 0908641v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2021.
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.

 
Solicito que sejam desenvolvidas as ação

administrativas subsequentes.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 23/06/2021, às 17:39, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0908717 e o código CRC 6F133D75.

0001098-81.2021.6.02.8000 0908717v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de junho de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto os presentes autos à deliberação de Vossa

Senhoria quanto à coninuidade da instrução, a cargo da SEIC,
nos termos do art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,
para estimativa do preço do serviço especificado no Termo de
Referência - TIC 1 (doc. 0863293), acerca do qual, peço-lhe
vênia para solicitar aprovação superior, dadas as ressalvas
desta Unidade à atribuição da gestão, de forma exclusiva, à
Unidade desta Secretaria (cf. item 11), conforme já registrado
em vários outros procedimentos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/06/2021, às 00:28, 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
0908837 e o código CRC 04AE8E76.

0001098-81.2021.6.02.8000 0908837v1
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INFORMAÇÃO Nº 3280 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT

À SEPAT,
 
Sr. Chefe,
 
Observando o TR 0863293, no seu item 11 especificamente, há a

indicação de que a SAD deve ser a unidade gestora. Submeto à apreciação
superior quanto a adequabilidade de tal determinação.

 
 

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 25/06/2021, às 11:06, 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
0909127 e o código CRC 34159019.

0001098-81.2021.6.02.8000 0909127v3
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DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2021.
Ao GSAD
Prezado Secretário, submetemos tal procedimento

para análise superior, de acordo com a importante observação
feita no evento 0909127 e à luz de nossas resoluções/normas
de contratação.

 
Cremos que antes de decidir pela aceitação da

gestão ser feita exclusivamente pela SAD, como tal item
sugere, alguns apontamentos da resolução 14.132/2005
devam ser reanalisados, tais como:

 
-  O art. 19, § 1º diz que "A nomeação dos gestores

observará a pertinência do objeto do contrato com o cargo ou
função exercida pelo servidor nomeado, e o número de
contratos sob sua gestão, respeitando-se os princípios da
razoabilidade e eficiência."

- Diz ainda no seu § 2º que "Poderá o Tribunal
dividir a função de gestor, instituindo a responsabilidade pelo
acompanhamento a gestores e pela fiscalização a fiscais com
atribuições distintas e complementares, devendo sempre
atentar-se para a capacidade técnica do servidor nomeado e
sua disponibilidade."

 
- O art. 21 trata de uma nomeação prévia desse(s)

gestor(es) quando diz que " Os gestores ou comissão de
gestão de contratos designados receberão, antes do início da
execução contratual, os autos do processo administrativo
completo e cópia desta norma ou de arquivos digitais que
contenham as informações necessárias." No entanto, como
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compete aos Gestores ou à Comissão de gestão de contratos:
"Participar da elaboração da especificação de

objeto, projeto básico, instrução de compra e cláusulas
contratuais, que orientarão a futura contratação, ou sugerir
melhorias" e ainda 

"Inteirar-se das condições e cláusulas do
contrato, bem como das planilhas e do Projeto Básico, quando
houver, com o objetivo de dominar o conteúdo da contratação
efetivada antes do início da execução respectiva".

 
Acreditamos então que essa designação deva ser

prévia, com a informação de que o gestor será a
Unidade/Cargo específicos. Sugerimos inclusive portaria
Única para tais modelos de aquisições.

 
Por outro lado, algumas atribuições de gestão são

mais técnicas, como vemos em itens do art. 22, que trata da
competência dos gestores:

 
XVII - Verificar o correto funcionamento

de equipamentos advindos de manutenção e registrar a
conformidade em documento que será emitido em 3 vias
assinadas pelas partes: a primeira para o fornecedor, a
segunda para o arquivo do Tribunal e a terceira para juntar ao
processo respectivo;

XXVII - Avisar a Administração, por escrito, do
termo final de vigência do contrato, com o mínimo de 120
(cento e vinte) dias de antecedência de seu término,
apresentando as justificativas necessárias para requerer
licitação, prorrogação, ou contratar diretamente, quando for o
caso;

XXVIII - Comunicar à Administração a necessidade
de se realizar acréscimos ou supressões no objeto contratado,
com vistas à economicidade e à eficiência na execução
contratual;

XXXII – Promover, quadrimestralmente, pesquisa
junto aos servidores para avaliação do nível de satisfação dos
serviços prestados, conforme o caso;
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Assim, a gestão como um todo deveria ser, no

mínimo, compartilhada entre um ou mais servidores da SAD
(em caso de comissão), que trataria de questões
administrativas, como emissão de Ordem de Fornecimento,
emissão de certidões, elaboração de Nota Técnica (a ser
assinada pelos gestores), encaminhamento para pagamento,
entre outras atribuições próprias e um ou
mais gestor técnico que se encarregaria(m) de enviar um
pedido formal de emissão de Ordem de Fornecimento, quando
entender necessária a aquisição de parte ou todos os itens da
Ata de Registro de Preços, por exemplo e tratar de situações
como as citadas acima.

 
Dessa forma, como Unidade envolvida no

procedimento de aquisições de bens permanentes,
solicitamos de Vossa Senhoria uma análise de nossas
considerações, deixando registrado nosso interesse em
agilizar tais procedimentos e otimizar o recebimento de itens
de natureza diversas àquelas oriundas de solicitações de
nossa Secretaria.

 
Sugiro então, por fim, detalhar se possível, a

participação das Unidades nos procedimentos de gestão
compartilhada.

 
Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 25/06/2021, às 12:13, 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
0909183 e o código CRC 855284B9.

0001098-81.2021.6.02.8000 0909183v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
(cópia à SEPAT, para ciência).
 
Em complemento ao Despacho GSAD 0908837, do

qual já consta ressalva desta Unidade sobre a indicação, no
TR de evento 0863293, da SAD como unidade gestora, o que
nos levou a demandar aprovação superior do documento
(justamente por não concordar com esse ponto), peço-lhe
vênia para submeter ao conhecimento de Vossa Senhoria os
apontamentos do Sr. Chefe da SEPAT (doc. 0909183),
destacando que esta Unidade já discorreu sobre seu
entendimento quanto à indicação de gestor de atas de registro
de preços de itens de TIC no Despacho GSAD 0906023, do PA
SEI 0001152-47.2021.6.02.8000.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/06/2021, às 23:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0909548 e o código CRC 6570176E.

0001098-81.2021.6.02.8000 0909548v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2021.
 
À Secretaria de Tecnologia da Informação, Unidade

diretamente interessada no ponto que se controverte, para
manifestação quanto às ponderações trazidas nos Despachos
SEPAT 0909183 e GSAD 0909548.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 09/07/2021, às 13:21, 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
0915388 e o código CRC 51288867.

0001098-81.2021.6.02.8000 0915388v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2021.
Ao Coordenador de Infraestrutura para

manifestação.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 13/07/2021, às 14:55, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0916463 e o código CRC 89657C6A.

0001098-81.2021.6.02.8000 0916463v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2021.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho STI 0916463, mais uma

vez, sobre a temática de Gestão de Contratos, cumpre-
me reiterar tudo quanto já argumentado em casos similares e,
para o caso concreto, informar que, neste aspecto - gestão, o
Termo de Referência 0863293, apenas retratra/transcreve o
que consignado em sede dos Estudo
Preliminares 0858829 que contou com a aprovação do
representante administrativo designado e que o subscreve.

A permanecer a questão posta e reiterada à quase
exaustão, sugiro, com a devida vênia, que a  Alta
Administração reexamine proposta do Proc SEI nº 0007198-
86.2020.6.02.8000.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 13/07/2021, às 15:40, 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
0916528 e o código CRC CD3039E1.

0001098-81.2021.6.02.8000 0916528v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Registro a manifestação do Coordenador de

Infraestrutura (doc. no 0916528) e informo que o tema não é
novo, já tendo, inclusive, decisão recente da Presidência (doc.
no 0910332), que fixou a gestão sob a responsabilidade da
SAD e a fiscalização da STI.

 
Assim sendo, peço que a indicação ocorra

consoante o que consta no Termo de Referência.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 13/07/2021, 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
0916616 e o código CRC 96A6253D.

0001098-81.2021.6.02.8000 0916616v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2021.
À AJ-DG, 
 
Para análise e manifestação quanto

aos apontamentos do Sr. Chefe da SEPAT (doc. 0909183) e do
Secretário de Administração  (0909548). 

Em que pese haver decisão recente da Presidência
(doc. no 0910332) em caso semelhante, naquele feito já havia
ocorrido aprovação do Termo de Referência e divulgação do
edital. Enquanto aqui, consta ressalva da SAD sobre a
indicação feita pelo TR de evento 0863293, o que a levou a
demandar aprovação superior do documento, por não
concordar com a indicação. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 13/07/2021, 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
0916656 e o código CRC 407BFF37.

0001098-81.2021.6.02.8000 0916656v1
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PROCESSO : 0001098-81.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 830 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Vieram os autos a esta Assessoria Jurídica por
conduto do Despacho GDG 0916656, o qual faz referência às
questões levantadas no Despacho GSAD 0909548 e no
Despacho SEPAT 0909183.

 
A questão alí posta diz respeito a discussão acerca

da indicação de gestor para as contratações deste Tribunal,
mormente quando os itens tem a ver com material de
Tecnologia da Informação e a atribuição é direcionada à
Secretaria de Administração.

 
O Senhor Secretário de Administração expõe o

"sentimento" de que situações que tais
demandam expertise ou capacidade específicas, no caso, na
área de TI, pois que o início de aquisições dessa natureza
precisam de uma definição de mérito, a qual, no entender do
mesmo, pressupõe conhecimento técnico peculiar a balizar o
apontamento da conveniência e/ou oportunidade das
contratações.

 
A SEPAT realça a sobrecarga de atribuições e

clama por um direcionamento mais afinado, de forma a evitar
o acúmulo e o desempenho dos trabalhos por servidores sem
o perfil apropriado.

 
Em suma e essencialmente, é o que se tem a

relatar.
 
Sobre a questão, a lei nº 8.666/93 (lei de licitações)

dispôs o seguinte:
 

"Art. 58. O regime jurídico dos contratos
administrativos instituído por esta Lei confere
à Administração, em relação a eles, a
prerrogativa de:
III – fiscalizar-lhes a execução;
Art. 67. A execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administração
especialmente designado, permitida a
contratação de terceiros para assisti-lo e
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa
atribuição.
§ 1º O representante da Administração anotará
em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos
observados.
§ 2º As decisões e providências que
ultrapassarem a competência do
representante deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes."
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No contexto acima posto, é um dever do qual a

Administração não se pode furtar, o controle dos contratos.
 
E é nessa toada que determina o Tribunal de

Contas da União como deve ser a atuação dos Órgão públicos:
 

"É dever da Administração acompanhar e
ficalizar o contrato para verifiar o
cumprimento das disposições contratuais,
técnicas e administrativas, em todos os seus
aspectos, consoante o disposto no art. 67 da
Lei nº 8.666/1993. Acompanhamento e
ficalização de contrato são medidas poderosas
colocadas à disposição do gestor na defesa do
interesse público. Toda execução do contrato
deve ser ficalizada e acompanhada por
representante da Administração.” (BRASIL,
Tribunal de Contas da União, 2010, p.780 -
Manual de Licitações e Contratos – Quarta
Edição)."  

 
Sobre esse aspecto, Justen Filho pontuou o

seguinte:
 

"o regime de direito administrativo atribui à
Administração o poder-dever de fiscalizar a
execução do contrato. Compete à
Administração designar um agente seu para
acompanhar diretamente a atividade do outro
contratante. Dessa forma, o dispositivo deve
ser interpretado no sentido de que a
fiscalização pela Administração não é mera
faculdade assegurada a ela. Trata-se de um
dever, a ser exercitado para melhor
realizar o interesse público. Parte-se do
pressuposto, inclusive, de que a fiscalização
induz o contratado a executar de modo mais
perfeito os deveres a ele impostos." (Grifei.)
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei
de Licitações e Contratos Administrativos,11ª
Ed., São Paulo: Dialética, 2005, p. 563).

 
O Gestor de Contratos, de forma bem sucinta, têm,

portanto, como função primordial assegurar o cumprimento
de todas as cláusulas contratuais durante a vigência do
documento.

 
É ele, digamos, o "garantidor" de que os resultados

almejados e colocados materialmente no edital de licitação e
no contrato estão sendo cumpridos fielmente.

 
Antes dessa fase, porém, temos o planejamento

administrativo, donde o contrato é idealizado e é onde são
definidos os parâmetros do que se pretende adquirir.

 
Este momento é essencial no atingimento dos

resultados pretendidos e "ponte" para um caminhar mais
tranquilo da gestão.

 
Aqui, desde a formatação de equipe para tal

desiderato, como determina o CNJ, à condução de todos os
detalhes do processo interno de licitação, o sanear é sempre o
pilar a permitir um futuro efetivo e dentro do que almejado
pela Administração Pública.

 
Nesse momento primeiro, a atuação técnica está no

pedir do material (demanda), sempre com o suporte
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administrativo, a dar o norte e a firmar o liame da condução
da aquisição.

 
As referências técnicas são

colocadas vestibularmente no processo por quem delas
entende, no caso os profissionais da área de Tecnologia da
Informação, trancorrendo o procedimento, após, pelas
necessárias cotações, reservas orçamentárias, minutagem de
atos (Edital, Contrato), análises jurídicas, descambando,
alfim, no ajuste e no firmar final da avença.

 
Gerir é, então, garantir o controle do que é

entregue, tal e qual foi previamente definido.
 
Ora, a atuação do gestor consiste basicamente

nisso, em, de posse de todas as informações do processo, agir
junto à empresa contratada de maneira a que a mesma
entregue o que acordado conforme o que combinado e
definido em ajuste formal prévio.

 
Ele é o garantidor do bom conduzir: é como se

fosse o motorista de um trem, o mantendo sempre nos trilhos.
 
Como vimos, até chegar nesse momento, há a

participação de vários personagens, inclusive daqueles que,
conhecedores que são, apontaram os parâmetros técnicos que
delimitaram o que se queria que fosse adquirido.

 
O momento da gestão, onde as cláusulas já estão

maduras e bem definidas, não é a gênese! É, em verdade, o
meio a se chegar no fim colimado! 

 
 Pois bem! E a questão nodular posta a baila? Se tal

mister só poderia ser conduzido por alguem com
conhecimento particular e próprio da área de Tecnologia da
Informação?

 
A resposta, pragmática e objetiva à questão é a

seguinte: não existe previsão legal para tal obrigatoriedade.
Essa definição depende das condições do Órgão que fará a
indicação.

 
Do ponto de vista lógico, todavia, e, idealmente,

seria esse o escopo por que a Administração deveria, sempre
que possível, se guiar.

 
Preferencialmente, tais indicações deveriam recair,

tanto quanto possível, sobre servidores técnicos da área
envolvida (engenharia, contabilidade, etc), no caso vinculados
à Secretaria de Tecnologia da Informação, por serem,
obviamente, mais afeitos aos detalhes dos objetos ou serviços
de informática.

 
Contudo, repita-se, não há essa obrigatoriedade.
 
Há discricionariedade nessa decisão, que deverá

ser tomada, sempre, tendo por referência a situação posta,
calcada, entretanto, nas condições dos servidores envolvidos
e passíveis de tais tarefas.

 
Há que se definir o que se quer e o que se pode!
 
Ocorre que, quase sempre, a realidade destoa do

que querido, sendo de parcos "recursos humanos" a atual
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quadra por que passamos: todos com sobrecarga de trabalho.
 
Nessa realidade, que se sobrepõe, o que vai sempre

balizar a indicação de quem vai gerir os contratos é a
necessidade e a disponibilidade da "mão de obra". É a gestão,
só que, aqui, de pessoas. 

 
É no interesse público, então, que a Administração

deve sempre se fiar como cerne, sendo de somenos
importância esse aspecto de quem vai conduzir a
gestão; desde que, é claro, o indicado tenha capacidade
administrativa apropriada para o mister e perfil para o
trabalho a que incumbido.

 
Por capacidade se entenda condições para tal, não

necessariamente a detenção de especialidade (de ser da área
de TI, no caso).

 
Portanto, respondendo objetivamente ao que

questionado: embora recomendável como preferencial, não é
obrigatória a indicação de servidor específico de uma
determinada área para a gestão de contratos. 

 
Deve se conformar essa decisão, à necessidade

momentânia e às condições de dispobilidade de pessoas
capazes para o exercício desse mister pela Administração.

 
Nesse aspecto, as considerações da Secretaria de

Administração e da SEPAT, podem e devem ser avaliadas
previamente, claro que, sempre, em conjunto com outras
nuanças e com todo o contexto fático e administrativo que
envolve o processo, tudo a descambar na discricionária
decisão final da alta Administração, naturalmente dentro do
espectro da convêniência e oportunidade da medida.

 
É como opino.
 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 14/07/2021, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0916793 e o código CRC A105EF37.
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CONCLUSÃO

Maceió, 14 de julho de 2021.
Senhor Presidente, 
 
Mais uma vez à tona a discussão relativa

à  gestão de atas de registro de preços de itens de TIC.
Em que pese ter havido decisão recente dessa

Presidência (doc. no 0910332) em caso semelhante, há que se
ressaltar que naquele feito já ocorrera a aprovação do Termo
de Referência e divulgação do edital. Enquanto nestes
autos, consta ressalva da SAD sobre a indicação feita pelo TR
de evento 0863293, o que a levou a demandar aprovação
superior do documento, por não concordar com a indicação. 

Visando a obter uma análise legal da questão, foi o
feito submetido ao crivo da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, que se manifestou por meio do Parecer nº
830 / 2021 - AJ-DG (0916793), no sentido de que,
preferencialmente, a indicação de gestores deveria recair,
tanto quanto possível, sobre servidores técnicos da área
envolvida (engenharia, contabilidade, etc), no caso vinculados
à Secretaria de Tecnologia da Informação, por serem,
obviamente, mais afeitos aos detalhes dos objetos ou serviços
de informática. No entanto, tal indicação seria discricionária
e não obrigatória.

Por fim, a AJ-DG concluiu que "as considerações da
Secretaria de Administração e da SEPAT, podem e devem ser
avaliadas previamente, claro que, sempre, em conjunto com
outras nuanças e com todo o contexto fático e administrativo
que envolve o processo, tudo a descambar na discricionária
decisão final da alta Administração, naturalmente dentro do
espectro da conveniência e oportunidade da medida."

Insta ressaltar que o Termo de Referência em
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comento ainda está pendente de aprovação. Veja-se que por
meio do Despacho SAD (0908837), o Senhor Secretário de
Administração pediu vênia para solicitar aprovação superior,
dadas as ressalvas daquela unidade à atribuição da gestão, de
forma exclusiva, àquela Secretaria (cf. item 11).

É o relatório. No essencial. 
 
Inicialmente, analisemos o objeto da presente

licitação.
Conforme o Documento de Oficialização da

Demanda (DOD) nº 2 / 2021 (0849742), trata-se de aquisição
de módulos SFP acompanhados de seus respctivos patch
cords de fibra para Firewall Sonicwall NSA 6600, motivada,
em decorrência de necessidade de ampliação de medidas de
segurança para trabalho remoto decorrente da Pandemia de
COVID-19. 

Já o Termo de Referência TIC 1 (0863293) descreve
seu objeto como registro de preço para eventual aquisição de
Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall
NSA 6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL.

À primeira vista, a definição do objeto não parece
familiar ao homem médio, tratando-se de algo muito
específico e naturalmente ligado à área técnica demandante.
Ademais, por se tratar de registro de preços, a frequência dos
pedidos poderia ser melhor aferida por quem entenda de seu
consumo e utilização, como bem argumentou o Senhor
Secretário de Administração, pois envolveria situações que
demandam certa expertise ou habilidade específicas, no caso,
na área de TI.

Vale frisar que estamos falando de GESTÃO DE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e não de GESTÃO
CONTRATUAL. Neste último caso, a gestão seria apenas um
gerenciamento geral do contrato, como definido pela Revista
do TCU, que abaixo transcrevemos:  

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
Não se confunda GESTÃO com
FISCALIZAÇÃO de contrato. A gestão é o
serviço geral de gerenciamento de todos
os contratos; a fiscalização é pontual. Na

Conclusão GDG 0917086         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 52

https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/610/671


gestão, cuida-se, por exemplo, do
reequilíbrio econômico-financeiro, de
incidentes relativos a pagamentos, de
questões ligadas à documentação, ao
controle dos prazos de vencimento, de
prorrogação, etc. É um serviço
administrativo propriamente dito, que
pode ser exercido por uma pessoa ou um
setor. Já a fiscalização é exercida
necessariamente por um representante da
Administração, especialmente designado,
como preceitua a lei, que cuidará
pontualmente de cada contrato.

Dada a especificidade do objeto, na hipótese da
Gestão da Ata recair sobre servidor da SAD, a
programação da estimativa e frequência dos pedidos
deverá ser informada previamente pela STI, bem como
a destinação de cada item,  cabendo ao gestor apenas
ratificar as Ordens de Fornecimento e verificar o
cumprimento de prazos e apresentação da documentação
legal. 

Por essa razão, faço elevar o feito à análise e
apreciação de V. Exa., sugerindo, com a devida vênia, a
aprovação do Termo de Referência de evento 0863293, com a
manutenção da indicação feita em seu item 11, seguindo a
mesma linha adotada da precedente Decisão dessa
Presidência (doc. no 0910332) , desde que observada a
condição do parágrafo anterior.  

 
Respeitosamente, 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 15/07/2021, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0917086 e o código CRC FBEFFA2C.
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PROCESSO : 0001098-81.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO :  

 

Decisão nº 1524 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Conclusão GDG 0917086, trazendo mais uma
vez à tona a discussão relativa à  gestão de atas de registro de
preços de itens de TIC.

Em que pese ter havido decisão recente dessa
Presidência (doc. no 0910332) em caso semelhante, há que se
ressaltar que naquele feito já ocorrera a aprovação do Termo de
Referência e divulgação do edital. Enquanto nestes
autos, consta ressalva da SAD sobre a indicação feita pelo TR de
evento 0863293, o que a levou a demandar aprovação superior do
documento, por não concordar com a indicação. 

Visando a obter uma análise legal da questão, foi o feito
submetido ao crivo da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, que se
manifestou por meio do Parecer nº 830 / 2021 - AJ-DG (0916793), no
sentido de que, preferencialmente, a indicação de gestores
deveria recair, tanto quanto possível, sobre servidores técnicos da
área envolvida (engenharia, contabilidade, etc), no caso vinculados à
Secretaria de Tecnologia da Informação, por serem, obviamente,
mais afeitos aos detalhes dos objetos ou serviços de informática. No
entanto, tal indicação seria discricionária e não obrigatória.

Por fim, a AJ-DG concluiu que "as
considerações da Secretaria de Administração
e da SEPAT, podem e devem ser avaliadas
previamente, claro que, sempre, em conjunto
com outras nuanças e com todo o contexto
fático e administrativo que envolve o processo,
tudo a descambar na discricionária decisão
final da alta Administração, naturalmente
dentro do espectro da conveniência e
oportunidade da medida."

Insta ressaltar que o Termo de Referência em comento
ainda está pendente de aprovação. Veja-se que por meio do Despacho
SAD (0908837), o Senhor Secretário de Administração pediu vênia
para solicitar aprovação superior, dadas as ressalvas daquela
unidade à atribuição da gestão, de forma exclusiva, àquela Secretaria
(cf. item 11).

Não se confunda GESTÃO com FISCALIZAÇÃO de
contrato. A gestão é o serviço geral de gerenciamento de todos os
contratos; a fiscalização é pontual. Na gestão, cuida-se, por exemplo,
do reequilíbrio econômico-financeiro, de incidentes relativos a
pagamentos, de questões ligadas à documentação, ao controle dos
prazos de vencimento, de prorrogação, etc. É um serviço
administrativo propriamente dito, que pode ser exercido por uma
pessoa ou um setor. Já a fiscalização é exercida necessariamente por
um representante da Administração, especialmente designado, como
preceitua a lei, que cuidará pontualmente de cada contrato.

Dada a especificidade do objeto, na hipótese da Gestão da
Ata recair sobre servidor da SAD, a programação da estimativa e
frequência dos pedidos deverá ser informada previamente pela
STI, bem como a destinação de cada item,  cabendo ao gestor apenas
ratificar as Ordens de Fornecimento e verificar o cumprimento de
prazos e apresentação da documentação legal. 

APROVO o Termo de Referência de evento 0863293, com
a manutenção da indicação feita em seu item 11, seguindo a mesma
linha adotada da precedente Decisão dessa Presidência (doc.
no 0910332), desde que observada a condição do parágrafo
anterior.  

 

Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
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Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
16/07/2021, 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
0918242 e o código CRC EAB79D65.
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DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2021.
 
 
Aprovado o Termo de Referência - TIC 1, 0863293,

pela Presidência deste Regional, por meio da Decisão
1524, 0918242, encaminho os presentes autos à SEIC, para
realização da Pesquisa de Preços.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 21/07/2021, às 15:54, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0920146 e o código CRC 8C3EA0B3.
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E-mail - 0921811

Data de Envio: 
  26/07/2021 10:49:35

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

Para:
    alexandre.barros@g3solutions.com.br
    andre.brasileiro@suporteinformatica.com
    teltec@teltecnetworks.com.br
    comercial@inovazul.com.br
    bsabino@swt.com.br
    michel@pisontec.com
    guilherme@infniit.com.br
    max@plugnetshop.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    gpereira@supriservice.com.br
    comercial@lta-rh.com.br
    emersom.chaves@lfcgoverno.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    negocios@chipcia.com.br
    info@xtech.com.br
    alexsandra@zerohum.com.br
    gushitecnologia@hotmail.com
    northware@northware.com.br
    sercon@tricor.com.br
    toplicita@hotmail.com
    nwx@ig.com.br
    contato@enfasecomercial.com.br
    mouracominfo@yahoo.com.br
    centerinfo@yahoo.com.br
    ronaldo.araujo@hpe.com
    tatiane.santos2@hpe.com
    lofredo@hpe.com
    vendas@risctech.com.br
    suporte.comercial@capgemini.com
    comercial@symmetry.com.br
    marcio.bueno@bt.com
    pereira@solucaocabos.com.br
    quintaonda@quintaonda.com.br
    elitelton@erstelecom.com.br
    contato@cloudprisma.com.br
    christovam@forsec.com.br
    compras3@oficinadosbits.com.br
    contato@logan.com.br
    parcerias@s2sc.com.br
    jennifer@coletek.com.br
    parceiros@econocom.com
    suporte@un1ke.com.br
    projetos@beltis.com.br
    erick.maquine@mstitecnologia.com.br
    marcelo.fenoglio@miltec.com.br
    comercial@conexti.com.br
    comercial@gpcit.com.br
    emerson.altomani@avivsolutions.com.br
    itone@itone.com.br
    leonardo@infosecti.com.br
    emanuel@compustar.com.br
    francimara.salles@shsti.com.br
    vanessa.gonzalez@virgogroup.com.br
    andre@grupoinovva.com.br
    comercial@ydennek.com.br
    cmritecnologia@gmail.com
    antoniobrasileiro@zerohum.com.br
    reinaldo@phonoway.com.br
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    caroline.nascimento@skti.com.br
    lincevirtual@lincevirtual.com
    fernando@g7tecnologia.com
    coperson@copersonaudio.com.br
    alexandre@ljsuprimentos.com.br
    mleal@hialinx.com.br
    contato@digitaldoor.com.br
    hp@freenetworks.com.br
    comercial@corporativoinfo.com.br
    juliano.peixoto@meedbr.com
    gmarc@gmarc.com.br
    bruno.baumel@eticainformatica.com.br
    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
    paulo.arruda@linkit.com.br
    mario@unigrus.com
    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
    administrativo@ja1000ti.com.br

Assunto: 
  Aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio
Sede do TRE/AL. 

Mensagem: 
  Prezados Fornecedores,

Solicitamos orçamento para o fornecimento dos materiais abaixo, conforme condições e especificações
constantes do Termo de Referência em anexo.

Item Descrição Qtd
01 Transceiver 10GbE 08
02 Transceiver UTP 08 

Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301 0575
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Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0863293.html
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.  

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria 

Maceió – AL CEP 57046-005  

CNPJ 06.015,.041/0001-38 

 

 

Lisiana Teixeira Cintra 

Seção de Instrução de Contratações - SEIC 

seic@tre-al.jus.br 

(82) 99301 0575 

 
 
 

 

 

ANS Distribuidora é uma empresa que trabalha com distribuição e integração de produtos e 

soluções com foco em tecnologias de networking. 

 

Nossa vivencia em todos os aspectos do nosso trabalho, o relacionamento com os clientes e os 

fabricantes, fazem com que a empresa tenha sua experiência e qualidade comprovada;  

 

Hoje com o portfólio especialmente desenhado para atender os mercados de data centers, off shore, 

service provider e ambientes coorporativo, a empresa vem após 15 anos, se diferenciando pela qualidade 

dos resultados alcançados pelos seus clientes e parceiros a partir das soluções e produtos fornecidos pela 

empresa. 

 

ANS Distribuidora vem ao longo destes 15 anos adquirindo experiência em realizar projetos, 

implementações e serviços para atender as necessidades críticas de seus clientes. 

 

Hoje com time qualificado e certificado de acordo as mais rígidas exigências da política de parceria 

dos fabricantes, tem investido nos últimos anos em constante aumento do quadro de colaboradores e com 

isto, tem conseguindo uma disponibilidade e agilidade diferenciada ao praticado no mercado na prestação 

de serviços. 

 

Apresentamos a seguir uma Proposta Técnico-Financeira, bem como as condições gerais de 

contratação. Salientamos que a aceitação da presente proposta vincula as partes nos termos e condições 

dos anexos (Contrato a ser formatado entre as partes). 

 

Novamente, agradecemos esta oportunidade e esperamos atender todas as suas expectativas, 

desenvolvendo uma próspera e eficaz parceria. 

 
Cordialmente, 

 

George Ricardo Solano 
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Serviços Qualificados 
 

A preocupação com o planejamento; execução e pós-atendimento da ANS com os serviços 

prestados, tem como objetivo garantir a satisfação dos nossos clientes e garantir a realização do escopo e 

objetivo final. 

  

 Entregando sempre a melhor qualidade e assim garantindo o melhor retorno do investimento feito. 

 Projetos customizados para cada cliente; 

 Projetos de infraestrutura de Ti; 

 Gestão de infraestrutura de Ti; 

 Site Survey; 

 Monitoramento de redes e infraestrutura de Ti; 

 Outsourcing de serviços críticos; 

 Serviços de virtualização de infraestrutura de Ti; 

 Gestão de mudanças; 

 Acompanhamento técnico; 

 Alocação de profissional servisse; 

 

 

Time Qualificado e Certificado 
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Parceiros 
 

A escolha dos parceiros da ANS passa por uma avaliação de valor e diferencial oferecido pelo 

fabricante, seu posicionamento frente aos seus concorrentes e principalmente a forma de relacionamento e 

respeito pelas necessidades dos clientes; 

Procuramos sempre o diferenciado, aquele em que em conjunto possamos agregar e trazer inovações 

tecnológicas, vantagens e reduções de custo; pois o trabalho principal da ANS e seus parceiros é sempre 

buscar o melhor para seus clientes. 
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Clientes 

O principal objetivo da ANS Distribuidora é construir um relacionamento de confiança e longo prazo 

com seus clientes, ter a certeza de estar oferecendo os melhores produtos, as melhores soluções e serviços, o 

retorno esperado a cada venda e projeto e a certeza da satisfação dos nossos clientes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

          

 

 

 

Technical-Financial Proposal 
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PROPOSTA COMERCIAL 
 
  

1. Objeto 
 

Registro de preço para eventual aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall 

Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL. 

 

 

 

 

2. Premissas 

 
Item 01: Transceiver 10GbE, com conector LC, compatível com o firewall Sonicwall NSA 6600; 

 

Item 02: Transceiver UTP, com conector RJ-45 (UTP) fêmea, compatível com o firewall Sonicwall 

NSA 6600. 

 

 

 

3. Equipamentos 
 

Item 01 - Transceiver 10GbE 

SFP-GB-GE-T 

 
 
 

FS SFP-GB-GE-T 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP Transceiver Module - FS 

SFP-GB-GE-T 
10/100/1000BASE-T SFP SGMII Copper RJ-45 100m Transceiver 

Module for FS Switches 
Hardware 
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Item 02 - Transceiver UTP 

SFP-10GSR-85 

 
 
 

F5 F5-UPG-SFP+-R 10GBASE-SR SFP+ Transceiver 850nm 300m - FS 

SFP-10GSR-85 
F5 Networks F5-UPG-SFP+-R Compatible 10GBASE-SR SFP+ 

850nm 300m DOM LC MMF Transceiver Module 
Hardware 
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4. Valor estimado 

 
 

Item Descrição Qtd Valor Unitário Valor Total 

01 Transceiver 10GbE 08 R$ 382,35 R$ 3.058,80 

02 Transceiver UTP 08 R$ 382,35 R$ 3.058,80 

Total R$ 6.117,60 

  

 

5. Prazos de Entrega 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Condições Comerciais 
 

a. Os valores dos itens da planilha acima estão expressos em Reais ou Dólares 

Americanos (US$), sendo convertidos para reais, na data efetiva do faturamento, pela 

taxa PTAX de venda do dia anterior, divulgada pelo BACEN. Parte dos itens são 

cotados em Reais quando o estoque está no Brasil e outra parte está em dólares. 

 

b. Todos os impostos estão inclusos nos valores unitários, exceto a ST (Substituição 

Tributária) em caso de revenda dos equipamentos e/ou serviços descritos acima.  

 

c. Condição de Pagamento: 30 DIAS após faturamento 

 

d. Os preços e condições de pagamento, tem validade exclusiva para as quantidades 

descritas nessa cotação.  

 

e. Os preços ofertados na proposta consideraram, ainda, o volume total de 

fornecimentos e serviços nela previsto. Na hipótese de qualquer alteração no volume, 

a ANS Tecnologia poderá rever os preços ora ofertados, para adequá-los ao seu 

equilíbrio econômico-financeiro.  

 

P.N. Prazo 

SFP-GB-GE-T 30 dias 

SFP-10GSR-85 30 dias 
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f. Os preços indicados nessa proposta poderão sofrer mudanças, mesmo depois de 

aceitas pelo cliente, em razão das alterações de alíquotas ou pela criação de novos 

impostos.   

 

g. Os valores aqui apresentados são válidos somente para essa cotação, não podendo ser 

utilizados como referência para outras cotações.  

 

h. Os produtos não disponíveis em estoque estão sujeitos à alteração de preço e/ou prazo 

de entrega sem prévia comunicação, caso o fabricante modifique as respectivas 

condições de venda.  

 

i. Fornecimentos e Faturamentos estão sujeitos à aprovação de Crédito, sendo que para 

análise de crédito e cadastro é necessária e obrigatória a apresentação dos seguintes 

documentos, sem os quais a cotação não será aceita: Contrato Social; Última 

Alteração Contratual; Cartão do CNPJ; Dois Últimos Balanços, com suas respectivas 

demonstrações financeiras; Referência Bancária; Referência Comercial.  

 

j. Todos os itens constantes nesse documento devem ter suas características técnicas 

validadas pelo cliente. Pedidos enviados baseados neste documento serão 

considerados como aprovados tecnicamente pelo cliente.  

 

k. Frete Incluso. 

 

l. Prazo de Entrega: Conforme apresentado na planilha acima.  

 

m. Dados para Faturamento: O faturamento dos itens desta proposta será efetuado pela 

ANS Tecnologia Ltda. 
 

 

7. Validade da proposta: 10 dias após a data da emissão;  

 

8.  Aprovação da Proposta:  

 

A Aprovação da proposta deverá ser feita através do Anexo 1. 

 
 

9.  Contatos para dúvidas 

 
Comercial:   

George Ricardo Solano 
  11 3956 6016 

  11 98214 6257 

  george@alinfo.com.br 

   

Técnica:   
Rodrigo Messias 

  11 3956 6003 

  rodrigo.messias@alinfo.com.br 
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10. Confidencialidade  

 
A CONTRATADA obriga-se expressamente a não revelar, a não comunicar, nem divulgar a qualquer 

pessoa, seja física ou jurídica, e nem tampouco utilizar, para nenhum propósito, direta ou 

indiretamente, em proveito próprio ou de outrem, as Informações Confidenciais que venha a receber 

ou tomar conhecimento em razão da execução do negócio. 

 
Atenciosamente, 

 

George Ricardo Solano 

Comercial 
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ACEITE 
 

 
Uma vez aceito os termos desta proposta, as partes envolvidas deverão, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias contados de sua aceitação, formalizar um termo contratual 

definitivo  

 

 

ACEITE EM: _____ /____ /___2021. 

_________________________________ 
TRE Alagoas 

Responsável Nome Legível: 

Cargo: 

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

 

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2021.
À COINF,
 
Dada a especificidade dos materiais a serem

adquiridos, solicitamos que seja avaliado se as características
da proposta presente no evento 0922395 estão de acordo com
o Termo de Referência - 0863293.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 28/07/2021, às 13:02, 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
0923049 e o código CRC 0E7A77AD.

0001098-81.2021.6.02.8000 0923049v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2021.
À SEIC
 
Sra. Chefe,
 
Em atenção ao Despacho SEIC 0923049, informo

em relação à Proposta de evento 0922395, confrontada com o
Termo de Referência de evento 0863293, quanto ao:

 

Item 01: sem prejuízo doutros pontos passíveis de maior
apuro, incompatível.

Exigência Termo de Referência:  Item 3.1: Especificação do
Item 01

Subitem 3: Suporte à distância de pelo menos 300m;
Subitem 6: É exigida, para efeito de comprovação de
compatibilidade, que o item cotado esteja incluído na
lista disponibilizada no endereço
https://www.sonicwall.com/support/knowledge-
base/supported-sonicwall-and-3rd-party-sfp-and-sfp-
modules-that-can-be-used-with-sonicwall-firewalls

Descrição da Proposta:
Quanto ao Subitem 3: 100m;
Quanto ao Subitem 6: Item não localizado na lista;

Item 02: sem prejuízo doutros pontos passíveis de maior
apuro, incompatível.

Exigência Termo de Referência:  Item 3.1: Especificação do
Item 02

Subitem 6: É exigida, para efeito de comprovação de
compatibilidade, que o item cotado esteja incluído na
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lista disponibilizada no endereço
https://www.sonicwall.com/support/knowledge-
base/supported-sonicwall-and-3rd-party-sfp-and-sfp-
modules-that-can-be-used-with-sonicwall-firewalls/

Descrição da Proposta:
Quanto ao Subitem 6: Item não localizado na lista.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 28/07/2021, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0923067 e o código CRC F218DC87.

0001098-81.2021.6.02.8000 0923067v1
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E-mail - 0923128

Data de Envio: 
  28/07/2021 14:10:09

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

Para:
    george@alinfo.com.br

Assunto: 
   Aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio
Sede do TRE/AL.

Mensagem: 
  Prezado Senhor George,

Encaminho, para as considerações devidas, manifestação da unidade demandante acerca da proposta
encaminhada por Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301 0575

Anexos:
    Despacho_0923067.html
    Proposta_0922395_Proposta_Comercial_TRE_AL_26072021_GBIC.pdf
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E-mail - 0923887

Data de Envio: 
  29/07/2021 21:41:32

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

Para:
    JACOB@GRUPOINOVVA.COM.BR

Assunto: 
  Aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio
Sede do TRE/AL.

Mensagem: 
  Mensagem:
Prezados Fornecedores,

Solicitamos orçamento para o fornecimento dos materiais abaixo, conforme condições e especificações
constantes do Termo de Referência em anexo.

Item Descrição Qtd
01 Transceiver 10GbE 08
02 Transceiver UTP 08

Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301 0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0863293.html
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E-mail - 0923888

Data de Envio: 
  29/07/2021 21:48:12

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

Para:
    SAC@COMDADOS-BA.COM.BR
    EVERSON@LETTEL.COM.BR
    CLAUDIO@WORKLINK.INF.BR
    RENAN.PIERATTI@TTIINFORMATICA.COM
    rhgatti@uol.com.br
    LICITACAO@RADIUMTECNOLOGIA.COM.Br
    CONTATO@SEALTELECOM.COM.Br
    ULYSSES@DECISION-TEC.COM.Br

Assunto: 
   Aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio
Sede do TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados Fornecedores,

Solicitamos orçamento para o fornecimento dos materiais abaixo, conforme condições e especificações
constantes do Termo de Referência em anexo.

Item Descrição Qtd
01 Transceiver 10GbE 08
02 Transceiver UTP 08

Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301 0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0863293.html
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E-mail - 0923889

Data de Envio: 
  29/07/2021 21:49:33

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

Para:
    DANIELS@K2TI.COM.BR

Assunto: 
  Aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio
Sede do TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados Fornecedores,

Solicitamos orçamento para o fornecimento dos materiais abaixo, conforme condições e especificações
constantes do Termo de Referência em anexo.

Item Descrição Qtd
01 Transceiver 10GbE 08
02 Transceiver UTP 08

Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301 0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0863293.html
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E-mail - 0925712

Data de Envio: 
  03/08/2021 17:20:07

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

Para:
    administrativo@inovazul.com.br

Assunto: 
  Aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio
Sede do TRE/AL.

Mensagem: 
  Prezados Fornecedores,

Solicitamos orçamento para o fornecimento dos materiais abaixo, conforme condições e especificações
constantes do Termo de Referência em anexo.

Item Descrição Qtd
01 Transceiver 10GbE 08
02 Transceiver UTP 08

Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301 0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0863293.html
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E-mail - 0926093

Data de Envio: 
  04/08/2021 15:12:26

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

Para:
    suporte@timix.com.br

Assunto: 
   Aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio
Sede do TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados Fornecedores,

Solicitamos orçamento para o fornecimento dos materiais abaixo, conforme condições e especificações
constantes do Termo de Referência em anexo.

Item Descrição Qtd
01 Transceiver 10GbE 08
02 Transceiver UTP 08

Obs: Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.
Favor enviar com cópia para lisianacintra@gmail.com

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301 0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0863293.html
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E-mail - 0926174

Data de Envio: 
  04/08/2021 16:10:10

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

Para:
    vendas@fluxlightbrasil.com.br

Assunto: 
  Aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio
Sede do TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados Fornecedores,

Solicitamos orçamento para o fornecimento dos materiais abaixo, conforme condições e especificações
constantes do Termo de Referência em anexo.

Item Descrição Qtd
01 Transceiver 10GbE 08
02 Transceiver UTP 08

Obs: Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.
Favor enviar com cópia para lisianacintra@gmail.com

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301 0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0863293.html
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04/08/2021 Módulo De Fibra Compatível Para Ubiquiti Sfp + 850nm Transceiver Óptico 10 Ddm 10gbase 300m - Mikrotik Zyxel 10g Sr Sfp

https://telefonesdachina.com.br/modulo-de-fibra-compativel-para-ubiquiti-sfp-850nm-transceiver-optico-10-ddm-10gbase 1/11

Módulo de Fibra Compatível para Ubiquiti Sfp
+ 850nm Transceiver Óptico 10 Ddm 10gbase
300m – Mikrotik Zyxel 10g sr Sfp

Início  Equipamentos de comunicação  Equipamentos de fibra óptica  Módulo de

Fibra Compatível para Ubiquiti Sfp + 850nm Transceiver Óptico 10 Ddm 10gbase 300m – Mikrotik
Zyxel 10g sr Sfp

Privacidade  - Termos



  
0
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R$ 114,89

 DÚVIDAS? Opções de Contato Abaixo:

1.  Abrir Chat Agora no WhatsApp :  
WhatsApp: (31) 98653 7065

2.  Para Suporte : Grupos Telegram e/ou WhatsApp

3.  Para Cupons de Desconto : Canal do Telegram

4.  Ou envie um email para:

5. contatoajudabrasil4@gmail.com

6.  OBS: Atendimento Exclusívo Somente Pelo Chat. 

Tempo Max. de Resposta 1h10min  

no horário comercial

 DMCA : Denuncie Aqui

SKU: A5370588E Categorias: Equipamentos de comunicação, Equipamentos de fibra óptica, Telefonia e
Comunicação

 Adicionar a lista de desejos

IR À LOJA

   

Equipamentos de fibra óptica

Comércio virtual em alta Equipamentos de fibra óptica Aproveite as Ofertas

para Módulo de Fibra Compatível para Ubiquiti Sfp + 850nm Transceiver Óptico

10 Ddm 10gbase 300m - Mikrotik Zyxel 10g sr Sfp
Privacidade  - Termos
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Vídeo de Demonstração do Produto

Opção de Compra e tempo de entrega

Para mais informações sobre esse produto com preço promocionais e forma

de entrega, click no botão abaixo e visite o portal da loja 

Informações Técnicas do Produto

Características Especificações

Nome da Marca Go-fibereasy

Tipo de Conector Lc/upc

Comprimento do Item 30M

Tamanho 56.5mmx13.7mmx8.5mm

Fibra Tipo Múltiplos Modos

Compatível Huawei

Compatível Alcatel-lucent

Compatível Tp-link

Compatível Extreme

Compatível Cisco

0:00 / 0:26
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Características Especificações

Compatível Aruba

Compatível Foundry

Compatível HP

Compatível Zyxel

Compatível Netgear

Compatível IBM

Compatível H3C

Compatível Avago

Compatível Arista

Compatível Dell Force10

Compatível Finisar

1. High Quality Telefonia e Comunicação - Compatível :
Foundry

Detalhes do produto

Cisco Genuína: SFP-10G-SR Nome Do

fornecedor

Go-Fibereasy

Forma Tipo: SFP + TransceiverTaxa De Dados

máxima

10.3125 Gbps

Comprimento de

onda:

850nm Max Distância

do Cabo

300 m sobre OM3

MMF

Interface: LC duplex Componentes

ópticos

850nm VCSEL

Tipo de cabo: MMF Suporte DOM: Sim

TX Potência: -7.3 ~-1dBm A Sensibilidade

Do receptor:

<-11.1dBm

Faixa de Temperatura

comercial:

0 para 70 °C (32

a 158 °F)

Protocolos: MSA Complacente,

IEEE 802.3ae.

Características:
Privacidade  - Termos
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Taxa de Dados de operação de até 10.3 Gbps

Hot-pluggable pegada SFP Duplex LC Conector de Interface

850nm VCSEL Óxido transmissor de laser

RoHS Compliant e Chumbo-Free

Até 550 m em 50/125 & micro; m MMF, 300 m em 62.5/125 & micro; m MMF

Única Fonte de 3.3 V e Interface de TTL Logic

Compatível com MSA SFP + Especificação SFF-8431

Compatível com 10G 1200-M5-SN-I e 1200-M6-SN-I FC padrão

Compatível com SFP MSA Especificação

Compatível com 8.5G 800-M5-SN-I e 800-M6-SN-I FC padrão

Compatível com IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/SW

Caso Temperatura de operação Padrão: 0 °C ~ + 70 °C

Aplicações:

10GBASE-SR a 9.953 Gbps Fibre Channel

10GBASE-SW a 10.3125 Gbps, 10000Base-SR Ethernet

Canal de fibra, Outros Links Ópticos, ATM, SONET/SDH, Ethernet, Switches,

Roteadores, Hubs

2. Telefonia e Comunicação - Compatível : Aruba

Privacidade  - Termos
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3. 300m Compatível para Ubiquiti Mikrotik Zyxel - Compatível
: Cisco

4. 10g sr Sfp Módulo de Fibra Transceiver - Compatível :
Extreme

5. Cheap Equipamentos de Fibra Óptica - Compatível : Tp-link

6. Equipamentos de Fibra Óptica - Compatível : Alcatel-
lucent Privacidade  - Termos
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7. Óptico 10 Ddm 10gbase Sfp + 850nm - Compatível : Huawei

8. High Quality Telefonia e Comunicação - Fibra tipo :
Múltiplos Modos

9. Telefonia e Comunicação - Tamanho :
56.5mmx13.7mmx8.5mm

10. 300m Compatível para Ubiquiti Mikrotik Zyxel -
Comprimento do Item : 30m

11. 10g sr Sfp Módulo de Fibra Transceiver - tipo de Conector : lc
- Upc

12. Cheap Equipamentos de Fibra Óptica - Nome da Marca :
Go-fibereasy

13. Equipamentos de Fibra Óptica - Shipping Cost : Free
Shipping

 Avaliações de Usuários Privacidade  - Termos

Pesquisa de Preços - Assórios para Smartphone (0926264)         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 89

https://www.google.com/intl/pt-BR/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/pt-BR/policies/terms/


04/08/2021 Módulo De Fibra Compatível Para Ubiquiti Sfp + 850nm Transceiver Óptico 10 Ddm 10gbase 300m - Mikrotik Zyxel 10g Sr Sfp

https://telefonesdachina.com.br/modulo-de-fibra-compativel-para-ubiquiti-sfp-850nm-transceiver-optico-10-ddm-10gbase 8/11

Sua Votação

0.0 fora de 5
★★★★★ 0

★★★★★ 0

★★★★★ 0

★★★★★ 0

★★★★★ 0

Não existe nenhuma avaliação ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Módulo de Fibra Compatível para Ubiquiti
Sfp + 850nm Transceiver Óptico 10 Ddm 10gbase 300m – Mikrotik
Zyxel 10g sr Sfp”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Sua Avaliação *

ESCREVA UMA AVALIAÇÃO

PROS:

Privacidade  - Termos
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Nome *

Email *

Enviar

CONT:

Produtos relacionados

Morse para Ham 818 a Mão ou a Mão
Frete Grátis Chave Paddle
Automática Keyer cw Código Radio…

R$ 260,15

Modem de Fibra Compatível com
Zte Caixa Gpon Ont F601 Onu 1ge
Porta Óptica Olt Linha Terminal Fret…

R$ 562,65

Mecânico da Fibra Ótica de Jyttek
Interruptor Singlemode Não-

Monitor de Fibra Inspeção de Fibra
Microscópio de Vídeo de Fibra

Privacidade  - Termos
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Interruptor Singlemode Não-
travamento 1×2

R$ 254,04

Microscópio de Vídeo de Fibra
Óptica Handheld Sonda Wifi Ff-…

R$ 2.843,50

Tubo de Aço Lote Fibra Óptica Plc
Divisor 1×8 sc Upc Mini Blockless 1*8
Conector Frete Grátis 10 Pçs –…

R$ 387,20

Feito por Bg7tbl Pll-gpsdo Domar
Disciplinado Relógio Receptor 10 m
Onda Senoidal – 1pps Quadrada…

R$ 543,77

O site www.telefonesdachina.com.br é um serviço online grátis que compara e rastreia preços de
produtos 
entre os top sites de vendas da China no seguimento Telefone, Celular Smartphone e Acessórios
Relógios, Pulseiras Inteligentes, Peças e acessórios e muito mais. 
Listamos e publicamos as ofertas de produtos, trazendo os últimos lançamentos, novidades de alta
tecnologia da China
com melhores preços e disponibilizando informações detalhadas para que você tome decisão mais
acertada possível.

contatoajudabrasil4@gmail.com

Para dúvida sobre produtos e Solictação de cupons de descontos das ofertas publicas no site, use o
formulário de 
fale conosco ou envie uma mensagem para o 
e-mail contatoajudabrasil4@gmail.com Terei o maior prazer de 
responder.

Obs: Por favor, ao entrar em contato, informe o nome completo do produto ou o link da página.

Quem Somos

Dúvidas? Entre em Contato:

Privacidade  - Termos
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Quem Somos

Política de Privacidade

Termos de uso e Condições

Política Anti-Spam

Todos os Departamentos

Envio & Entrega

Proteção ao comprador

Institucional

Fale Conosco

Loja de Produtos

Todos os Departamentos

Carrinho

Denúncias DMCA

Links Rápidos

Assine Nossa Newslatter e receba novidades e promoções.

Assine Nossa Newslatter

Informe seu Email ASSINAR

Nossa Loja é Segura

© Copyright © 2015-2021 | www.telefonesdachina.com.br | Website Comparador e Rastreador de Preços da
China | Todos os Direitos Reservados

Privacidade  - Termos
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Módulo de Cobre Finisar Ativo Sing-mode
Fcmj-8521-3 Sfp

R$ 283,75

Início  Equipamentos de comunicação  Peças de telecomunicações  Módulo de

Cobre Finisar Ativo Sing-mode Fcmj-8521-3 Sfp

Privacidade  - Termos
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 DÚVIDAS? Opções de Contato Abaixo:

1.  Abrir Chat Agora no WhatsApp :  
WhatsApp: (31) 98653 7065

2.  Para Suporte : Grupos Telegram e/ou WhatsApp

3.  Para Cupons de Desconto : Canal do Telegram

4.  Ou envie um email para:

5. contatoajudabrasil4@gmail.com

6.  OBS: Atendimento Exclusívo Somente Pelo Chat. 

Tempo Max. de Resposta 1h10min  

no horário comercial

 DMCA : Denuncie Aqui

SKU: A5100835E Categorias: Equipamentos de comunicação, Peças de telecomunicações, Telefonia e
Comunicação

 Adicionar a lista de desejos

IR À LOJA

   

Peças de telecomunicações

Importe Barato Peças de telecomunicações Aproveite as Ofertas para Módulo

de Cobre Finisar Ativo Sing-mode Fcmj-8521-3 Sfp

Opção de Compra e tempo de entrega
Privacidade  - Termos
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Para mais informações sobre esse produto com preço promocionais e forma

de entrega, click no botão abaixo e visite o portal da loja 

Informações Técnicas do Produto

Características Especificações

Nome da Marca Smte

Tipo de Item Fiber Optic Module

Origem CN (origem)

Número do Modelo Fcmj-8521-3

Condition NEW AND Original

Bem-vindo à tecnologia co. de seeme, ltd

Desconto para atacado

Mais números de peças

Cotação para o BOM

Todos os nossos produtos fornecem uma garantia de qualidade do ano.

Para mais informações ou pergunta técnica, sinta-se livre paraContato SeeMe

serviço.

1. Telefonia e Comunicação - Número do Modelo : Fcmj-8521-3

Privacidade  - Termos
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2. Finisar Fcmj-8521-3 Módulo de Cobre Ativo Sfp Sing-mode -
Origem : cn Origem

Privacidade  - Termos
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Obrigado por escolher seeme technology co., ltd

3. Cheap Peças de Telecomunicações - tipo de Item : Fiber
Optic Module

Privacidade  - Termos
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Pagamento: Serviço de Custódia

Se você tiver alguma dúvida sobre o pagamento, sinta-se livre para entrar em

contato conosco.

4. Peças de Telecomunicações - Nome da Marca : Smte

1. por favor, verifique seu endereço antes de completar o pagamento. Se você

quiser fazer qualquer mudança, por favor entre em contato conosco.

2. um número de rastreamento será atualizado no telefonesdachina.com.br

assim que seu item for enviado.

Nós não somos responsáveis por quaisquer taxas alfandegárias, impostos ou

taxas que são de seu país. Para mais detalhes, entre em contato com sua

alfândega local ou conosco.

3. se você não receber sua encomenda dentro de 30 dias, entre em contato

conosco imediatamente para obter ajuda. Nós responderemos com 24 horas.

5. High Quality Telefonia e Comunicação - Condition :
Novidades And Original

1. mantemos altos padrões de excelência e buscamos 100% de satisfação do

cliente.

2. seu feedback positivo de cinco estrelas é extremamente importante para

nós. Por favor, entre em contato conosco imediatamente se você não estiver

satisfeito com nosso produto ou serviço, nós ofereceremos a melhor maneira

de resolver o problema.

3. se você não tiver notícias nossas dentro de 24 horas, verifique suas

mensagens em sua caixa de correio. E tente entrar em contato conosco via Privacidade  - Termos
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trade manager, e-mail ou telefone. Estamos sempre aqui para fazer o nosso

melhor para você. Construamos juntos uma comunidade ali saudável, positiva

e próspera.

Sua Votação

 Avaliações de Usuários

0.0 fora de 5
★★★★★ 0

★★★★★ 0

★★★★★ 0

★★★★★ 0

★★★★★ 0

Não existe nenhuma avaliação ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Módulo de Cobre Finisar Ativo Sing-mode
Fcmj-8521-3 Sfp”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Sua Avaliação *

ESCREVA UMA AVALIAÇÃO

Privacidade  - Termos
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Nome *

Email *

Enviar

PROS:

CONT:

Produtos relacionados

Feito por Bg7tbl Pll-gpsdo Domar
Disciplinado Relógio Receptor 10 m
Onda Senoidal – 1pps Quadrada…

R$ 543,77

Painel ao ar Cabo para 3g Mimo
Antena Direcional Livre Externa Sma
Conector Macho 10m Router 2 *…

R$ 313,15
 9%

Privacidade  - Termos
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Morse para Ham 818 a Mão ou a Mão
Frete Grátis Chave Paddle
Automática Keyer cw Código Radio…

R$ 260,15

Dados sobre Conversores de Mídia
de Fibra Medidores-controle de Kvm
para Varredor de Impressora de…

R$ 1.280,48
 15%

Tubo de Aço Lote Fibra Óptica Plc
Divisor 1×8 sc Upc Mini Blockless 1*8
Conector Frete Grátis 10 Pçs –…

R$ 387,20

Fibra de Clivagem Cortador de Cabo
de Alta Cortador para Fusão Ftth
Ferramentas Precisão Splicer…

R$ 329,73

O site www.telefonesdachina.com.br é um serviço online grátis que compara e rastreia preços de
produtos 
entre os top sites de vendas da China no seguimento Telefone, Celular Smartphone e Acessórios
Relógios, Pulseiras Inteligentes, Peças e acessórios e muito mais. 
Listamos e publicamos as ofertas de produtos, trazendo os últimos lançamentos, novidades de alta
tecnologia da China
com melhores preços e disponibilizando informações detalhadas para que você tome decisão mais
acertada possível.

contatoajudabrasil4@gmail.com

Quem Somos

Dúvidas? Entre em Contato:

Privacidade  - Termos
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Para dúvida sobre produtos e Solictação de cupons de descontos das ofertas publicas no site, use o
formulário de 
fale conosco ou envie uma mensagem para o 
e-mail contatoajudabrasil4@gmail.com Terei o maior prazer de 
responder.

Obs: Por favor, ao entrar em contato, informe o nome completo do produto ou o link da página.

Quem Somos

Política de Privacidade

Termos de uso e Condições

Política Anti-Spam

Todos os Departamentos

Envio & Entrega

Proteção ao comprador

Institucional

Fale Conosco

Loja de Produtos

Todos os Departamentos

Carrinho

Denúncias DMCA

Links Rápidos

Assine Nossa Newslatter e receba novidades e promoções.

Assine Nossa Newslatter

Informe seu Email ASSINAR

Nossa Loja é Segura

Privacidade  - Termos
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Concluir pedidoContinuar comprando

  ›  Carrinho

Carrinho

  PRODUTO   QUANTIDADE OPÇÕES PREÇO TOTAL



FINISAR 10GBASE-SR/SW SFP+
850nm 300m LC MM DUPLEX
FTLX8571D3BCL, transceptor
óptico

Finisar - NULL
SKU: 0185300

 1  

 
 

R$ 189,00 R$
189,00



10/100/1000BASE-T SFP,
COPPER ETH 100M RJ45 DDM,
transceptor óptico Miljet

Miljet Network - NULL
SKU: 1010045

 1  

 
 

R$ 155,00 R$
155,00

 

Subtotal: R$ 344,00

Os descontos à vista serão computados quando as opções Boleto ou transferência/Deposito bancário forem
selecionados na página de pagamento a seguir.

Cupom de desconto:

Se você possui um cupom, ou vale trocas, utilize-o na página de pagamento.

Total: R$ 344,00

Home

Até 12x sem juros
no cartão de crédito

Até 20% de desconto
nas compras à vista *

Entrega rápida
Consulte regras e
regiões

Loja segura
Compre tranquilo!

 Todas categorias
Meu carrinho

2

Minha conta

O que você está procurando?



Envie-nos uma mensagem
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Concluir pedido

 telefone (85) 3111.5390  comercial@tellycom.com.br

Sobre a Tellycom 
Formas de pagamento 
Políticas de entrega 
Trocas e devoluções 
Garantia e suporte 
Fale Conosco

    

Cartões de crédito em até 12x sem juros

Boleto bancário (Até 20% de desconto)

 

  PRODUTO   QUANTIDADE OPÇÕES PREÇO TOTAL

57035-230 CALCULARCALCULAR

Consulta de envio para: Maceió - Ponta Verde

PAC R$ 34,26 8 dias úteis

Sedex R$ 59,56 3 dias úteis

LATAM CARGO - Receber em domicílio R$ 31,77 4 dias úteis

LATAM CARGO - Retirada no aeroporto MCZ
(MaceiÓ/AL)

R$ 31,77 3 dias úteis

AZUL CARGO - Receber em domicílio R$ 33,95 6 dias úteis

AZUL CARGO - Retirada no aeroporto MCZ (MaceiÓ/AL) R$ 33,95 3 dias úteis

Cadastre-se para receber nossas novidades e promoções em seu e-mail

OKDigite o seu nome Digite o seu e-mail

Atendimento Tellycom  chat online

Institucional

Siga a Tellycom

Formas de pagamento Compre com segurança Formas de envio

Produtos  
homologados  
pela Anatel

Suporte  
técnico  
especializado

Produtos a  
pronta entrega  
e envio rápido

Produtos com 
procedência  
e nota �scal

Produtos com  
garantia de  
até 3 anos

 Todas categorias
Meu carrinho

2

Minha conta

O que você está procurando?



Envie-nos uma mensagem
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Transferência bancária (Até 20% de desconto)

Copyright ©2017-2020 Todos os Direitos Reservados - FMF COM LTDA - CNPJ: 28.329.622/0001-87 

Escritório Av. Desembargador Moreira 2120, 11º Andar, Aldeota - CEP: 60170-002 - Fortaleza/CE

  
 
Política de Privacidade    Termos de Uso 

 Todas categorias
Meu carrinho

2

Minha conta

O que você está procurando?



Envie-nos uma mensagem
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    Passo 1

  Frete e Tributação ICMS Saiba mais

    Escolha seu Estado (UF)  

    Pessoa Física Calcular  

Carrinho de Compra  
Precisa de ajuda? Entre em contato por aqui!

 VOLTAR ÀS COMPRAS

  PRODUTO PREÇO UNITÁRIO QTD.

FINISAR TRANSCEIVER 10GB SFP+ 850NM 300M LC MM DUP
Part Number: FTLX8571D3BCL
Item Novo - Embalagem Comercial   |   Em estoque (envio em até 48h úteis)
Vendido e entregue por Net Computadores

R$ 649,90
Preço base SP

1
 

Alterar quantidade

SKYLANE TRANSCEIVER SFP RJ45 100M
Part Number: SGT00P10DR0A103
Item Novo - Embalagem Comercial   |   Envio 3 a 9 dias uteis
Vendido e entregue por Net Computadores

R$ 397,71
Preço base SP

1
 

Alterar quantidade

 
Seu pedido tem produto(s) desatualizado(s) vinculados ao estoque do distribuidor. 
- Caso queira prosseguir com a compra e o produto estiver indisponível, você será avisado via e-mail e solicitaremos seus dados bancários para estorno do pagamento. 
- Se preferir, solicite aqui a atualização de preço e prazo antes de comprar. E-mail:   

 

*Caso seu pedido contenha mais de um item, considere o maior prazo de envio. Não enviamos pedidos parcialmente.

 FINALIZAR PEDIDO

MINHA
CONTA  

MEUS
PEDIDOS  

ATENDIMENTO
POR E-MAIL  

TERMOS
DE VENDA   (19) 3481-2667

(19) 3483-4607

@ RECEBA EM SEU E-MAIL
NOSSAS OFERTAS NOME: E-MAIL:

AVISO IMPORTANTE:
Pessoas jurídicas dos estados de: Alagoas, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Sergipe, �rmaram protocolo com o estado de São Paulo e estão sujeitos a recolhimento antecipado da GNRE tanto na aquisição de produtos destinados a
REVENDA quanto aos destinados a USO/CONSUMO. Caso se enquadre nesses casos, o setor �scal de nossa empresa entrará em contato para informar o valor a ser
pago que é de responsabilidade do comprador (destinatário). 

PESQUISE POR:
Pesquise por: AMD, Apresentador, Bateria de Nobreak, Bateria para Nobreak, Cabo de Controladora, Cabo Mini SAS, Cabo para Controladora, Cabo SAS, Cartucho de
Tinta, Certi�cador de Rede, Chassis de Servidor, Chassis Server, Componentes Eletronicos, Controladora de Backup, Controladora DELL, Controladora HBA,
Controladora RAID, Controladora SAS, Controladora SATA, Controladora SCSI, Controladora Serial, Drive Tray, Etiquetadora, Ferramentas de Rede, Ferramentas para
Rede, Fibra Óptica, Fita de backup, Fita LTO, Fluke, Fonte de Alimentação, Fonte DELL, Fonte de servidor, Fonte Hot Swap, Fonte HP, Fonte IBM, Fonte para Servidor,
Fonte Proliant, Fonte Real, Fonte Redundante, Fonte Server, Gabinete de Servidor, Gabinete para Servidor, Gabinete Servidor, Gaveta de HD, Gaveta de Servidor,
Gaveta para HD, Gaveta para Servidor, Gaveta Server, HD DELL, HD de Servidor, HD Externo, HD HP, HD IBM, HD para Servidor, HD SAS, HD SATA, HD Server,
Impressora de Etiqueta, Impressora Fiscal, Impressora Térmica, Intel, Intercomunicador, Kingston, Kit Trilho, KVM, Lan Tester, Long Rang, Memoria de Servidor,
Memoria para Servidor, Memoria Server, Microsoft, Monitor Full HD, Monitor HDMI, Motherboard Server, Mouse, NetBook, Netbooks, Nobreak, No Break, Nobreaks,
Notebook, Notebooks, Nvidia Quadro, Pen Drive, Placa Controladora, Placa de Rede Dual Port, Placa de Rede Gigabit, Placa de Rede Quad Port, Placa de rede Server,
Placa de Rede Server, Placa de Video, Placa HBA, Placa mae Server, Placas de Video, Placa Serial, Placas Video, PNY, Processador AMD, Processador Intel, Rack de
Servidor, Rack para Servidor, Rack Server, Radio Comunicador, Radio HT, Radio UHF, Radio VHF, Roteador de longo alcance, Roteador sem Fio, Scanner, Scanners,
Seagate, Servidor, Servidores, SFF8088, SFF-8088, SFF8482, SFF-8482, SSD, Storage, Switch, Switch KVM, Tablet, Teclado, Testadores de Rede, Toner, Toners,
Transceiver, Transmissor de video, Transmissores de vídeo, Trilho de HD, Trilho de Servidor, Trilho para HD, Trilho para Servidor, Unidade de Backup, Unidade LTO,
Unidade NAS, VoIP, Wireless, Workstations

MINHA CONTA 

- Minha Conta
- Meus Pedidos
- Fale Conosco
- Ombudsman

SOBRE A EMPRESA 

- Sobre Nós
- Trabalhe Conosco
- Equipe Net
- Principais Clientes
- Localização

FERRAMENTAS 

- Mapa do Site
- Trocas e Devoluções
- RMA ou Suporte Técnico
- Catálogo por Marca
- Paypal

INFORMAÇÕES 

- Prazo de Envio
- Formas de Pagamento
- Termos de Venda
- Termos de Uso
- Informações Gerais

Entre ou
Cadastre-se

Carri
1.047Procurar por Produto Consultar Pedido

Pedido  ok

Hardware para TI Empresarial 19 3483-4733 19 3483-4607 19 3481-2
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FORMAS DE PAGAMENTO:

    

Net Computadores - Avenida dos Imigrantes, s/n, Portal das Flores - São Pedro/SP - CEP: 13520-000. 
Atendimento ao cliente de segunda a sexta-feira, das 09:00 as 17:00.
(19) 3481-2667 | (19) 3483-4607     E-mail: sac@netcomputadores.com.br     CNPJ: 02.465.944/0001-60
Net Computadores é marca registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Entre ou
Cadastre-se

Carri
1.047Procurar por Produto Consultar Pedido

Pedido  ok

Hardware para TI Empresarial 19 3483-4733 19 3483-4607 19 3481-2

Pesquisa de Preços - NetComputadores (0926327)         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 109

https://netcomputadores.com.br/carrinho/sti_pg_carrinho.php
https://netcomputadores.com.br/sti_pa_pedidos.php
https://netcomputadores.com.br/carrinho/sti_pg_carrinho.php
https://netcomputadores.com.br/
javascript:;
https://netcomputadores.com.br/sti_pg_contato.php
https://netcomputadores.com.br/sti_pg_contato.php
https://netcomputadores.com.br/sti_pg_contato.php


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

 

DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2021.
 
À COINF,
 
Dada a especificidade dos materiais a serem

adquiridos, solicitamos que seja avaliado se as características
dos itens das propostas presentes
nos eventos 0926264, 0926306 e 0926327, bem como a
presente no evento 0922395,  são similiares às constantes do
Termo de Referência - 0863293.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 05/08/2021, às 14:06, 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
0926727 e o código CRC 7CD64714.

0001098-81.2021.6.02.8000 0926727v1
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E-mail - 0926786

Data de Envio: 
  05/08/2021 14:35:45

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

Para:
    vendas@aceplusbrasil.com.br

Assunto: 
  Aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio
Sede do TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados Fornecedores,

Solicitamos orçamento para o fornecimento dos materiais abaixo, conforme condições e especificações
constantes do Termo de Referência em anexo.

Item Descrição Qtd
01 Transceiver 10GbE 08
02 Transceiver UTP 08

Obs: Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.
Favor enviar com cópia para lisianacintra@gmail.com

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301 0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0863293.html
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De: Washington José <washington.jose@s2sc.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 27/07/2021 02:33 PM
Assunto: [seic] Aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede
do TRE/AL.

Srs
No momento não somos parceiros da SonicWall, não podendo ajudar com o pedido.
Sem mais para o momento, fico

Atenciosamente

Washington Jose - S2 Solutions
+55 61 9.9627-1881

Em 26 de jul. de 2021, à(s) 10:49, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezados Fornecedores,

Solicitamos orçamento para o fornecimento dos materiais abaixo, conforme condições e especificações
constantes do Termo de Referência em anexo.

Item Descrição 
             Qtd
01 Transceiver 10GbE 
      08
02 Transceiver UTP 
      08 

Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301 0575

<Termo_de_Referencia___TIC_0863293.html>
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De: Iuri Pires de Cerqueira <iuri.cerqueira@chipcia.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 27/07/2021 02:23 PM
Assunto: [seic] RES: Aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio
Sede do TRE/AL.

Prezada Lisiana, boa tarde

Não atuamos com soluções desse fabricante, assim não temos como fornecer proposta comercial.

Grato pela atenção,
 
Iuri Pires de Cerqueira
Consultor de Negócios
CHIP - Informática Empresarial LTDA
Fones: (079) 2106-0606 / (079) 99950-4012
Site: http://www.chipcia.com.br

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo
seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que a leitura, divulgação ou
cópia são proibidas. Favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será
tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
 
 Antes de IMPRIMIR pense na sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: segunda-feira, 26 de julho de 2021 10:50
Para: alexandre.barros@g3solutions.com.br; andre.brasileiro@suporteinformatica.com;
teltec@teltecnetworks.com.br; comercial@inovazul.com.br; bsabino@swt.com.br;
michel@pisontec.com; guilherme@infniit.com.br; max@plugnetshop.com.br;
pct@pctinformatica.com.br; gpereira@supriservice.com.br; comercial@lta-rh.com.br;
emersom.chaves@lfcgoverno.com.br; vendas@newsupri.com.br; Negocios <Negocios@chipcia.com.br>;
info@xtech.com.br; alexsandra@zerohum.com.br; gushitecnologia@hotmail.com;
northware@northware.com.br; sercon@tricor.com.br; toplicita@hotmail.com; nwx@ig.com.br;
contato@enfasecomercial.com.br; mouracominfo@yahoo.com.br; centerinfo@yahoo.com.br;
ronaldo.araujo@hpe.com; tatiane.santos2@hpe.com; lofredo@hpe.com; vendas@risctech.com.br;
suporte.comercial@capgemini.com; comercial@symmetry.com.br; marcio.bueno@bt.com;
pereira@solucaocabos.com.br; quintaonda@quintaonda.com.br; elitelton@erstelecom.com.br;
contato@cloudprisma.com.br; christovam@forsec.com.br; compras3@oficinadosbits.com.br;
contato@logan.com.br; parcerias@s2sc.com.br; jennifer@coletek.com.br; parceiros@econocom.com;
suporte@un1ke.com.br; projetos@beltis.com.br; erick.maquine@mstitecnologia.com.br;
marcelo.fenoglio@miltec.com.br; comercial@conexti.com.br; comercial@gpcit.com.br;
emerson.altomani@avivsolutions.com.br; itone@itone.com.br; leonardo@infosecti.com.br;
emanuel@compustar.com.br; francimara.salles@shsti.com.br; vanessa.gonzalez@virgogroup.com.br;
andre@grupoinovva.com.br; comercial@ydennek.com.br; cmritecnologia@gmail.com;
antoniobrasileiro@zerohum.com.br; reinaldo@phonoway.com.br; caroline.nascimento@skti.com.br;
lincevirtual@lincevirtual.com; fernando@g7tecnologia.com; coperson@copersonaudio.com.br;
alexandre@ljsuprimentos.com.br; mleal@hialinx.com.br; contato@digitaldoor.com.br;
hp@freenetworks.com.br; comercial@corporativoinfo.com.br; juliano.peixoto@meedbr.com;
gmarc@gmarc.com.br; bruno.baumel@eticainformatica.com.br;
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; paulo.arruda@linkit.com.br;
mario@unigrus.com; 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; administrativo@ja1000ti.com.br
Assunto: Aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso
no Prédio Sede do TRE/AL.

Prezados Fornecedores,
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Solicitamos orçamento para o fornecimento dos materiais abaixo, conforme condições e
especificações constantes do Termo de Referência em anexo.

Item   Descrição                 Qtd
01   Transceiver 10GbE          08
02   Transceiver UTP          08 

Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL CNPJ
06.015,.041/0001-38
(82) 99301 0575
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De: <mauricio.lellis@beltis.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 26/07/2021 11:57 AM
Assunto: [seic] RES: Aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio
Sede do TRE/AL.

Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Cara Sra. Lisiana Teixeira Cintra,

Agradecemos o contato! 
Informamos que a Beltis é uma empresa de TI e não realiza a atividade demandada, porém, podemos
apoiá-los na elaboração de termos de referências em diversas atividades de TI, entre as quais
destacamos: 
 
•             Alocação / Terceirização de profissionais de TI e outros;
•             Central de Serviços e Service Desk;
•             Projetos de Infraestrutura (cabeamento estruturado, soluções ópticas, segurança
eletrônica);
•             Soluções Elétricas  (projetos e execuções); 
•             Consultoria & Serviços de TI.

Além de termos de referências, podemos atendê-los em: 
 
•             Processos enquadrados como Dispensa de Licitação;
•             Composição de orçamentos;
•             Adesão/carona através de registro de preços. 
 
Em anexo, nosso portfólio destinado à Administração Pública. 

Obrigado!

                           

-----Mensagem original-----
De: projetos@beltis.com.br <projetos@beltis.com.br> Em nome de TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE
CONTRATAÇÕES
Enviada em: segunda-feira, 26 de julho de 2021 10:50
Para: alexandre.barros@g3solutions.com.br; andre.brasileiro@suporteinformatica.com;
teltec@teltecnetworks.com.br; comercial@inovazul.com.br; bsabino@swt.com.br;
michel@pisontec.com; guilherme@infniit.com.br; max@plugnetshop.com.br;
pct@pctinformatica.com.br; gpereira@supriservice.com.br; comercial@lta-rh.com.br;
emersom.chaves@lfcgoverno.com.br; vendas@newsupri.com.br; negocios@chipcia.com.br;
info@xtech.com.br; alexsandra@zerohum.com.br; gushitecnologia@hotmail.com;
northware@northware.com.br; sercon@tricor.com.br; toplicita@hotmail.com; nwx@ig.com.br;
contato@enfasecomercial.com.br; mouracominfo@yahoo.com.br; centerinfo@yahoo.com.br;
ronaldo.araujo@hpe.com; tatiane.santos2@hpe.com; lofredo@hpe.com; vendas@risctech.com.br;
suporte.comercial@capgemini.com; comercial@symmetry.com.br; marcio.bueno@bt.com;
pereira@solucaocabos.com.br; quintaonda@quintaonda.com.br; elitelton@erstelecom.com.br;
contato@cloudprisma.com.br; christovam@forsec.com.br; compras3@oficinadosbits.com.br;
contato@logan.com.br; parcerias@s2sc.com.br; jennifer@coletek.com.br; parceiros@econocom.com;
suporte@un1ke.com.br; projetos@beltis.com.br; erick.maquine@mstitecnologia.com.br;
marcelo.fenoglio@miltec.com.br; comercial@conexti.com.br; comercial@gpcit.com.br;
emerson.altomani@avivsolutions.com.br; itone@itone.com.br; leonardo@infosecti.com.br;
emanuel@compustar.com.br; francimara.salles@shsti.com.br; vanessa.gonzalez@virgogroup.com.br;
andre@grupoinovva.com.br; comercial@ydennek.com.br; cmritecnologia@gmail.com;
antoniobrasileiro@zerohum.com.br; reinaldo@phonoway.com.br; caroline.nascimento@skti.com.br;
lincevirtual@lincevirtual.com; fernando@g7tecnologia.com; coperson@copersonaudio.com.br;
alexandre@ljsuprimentos.com.br; mleal@hialinx.com.br; contato@digitaldoor.com.br;
hp@freenetworks.com.br; comercial@corporativoinfo.com.br; juliano.peixoto@meedbr.com;
gmarc@gmarc.com.br; bruno.baumel@eticainformatica.com.br;
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; paulo.arruda@linkit.com.br;
mario@unigrus.com; ricardo.simon@telit.com; pamela.bisino@onsmart.com.br;
leonardo.saes@telemont.com.br; wcunha@athenasecurity.com.br; ms@zeewlab.com.br;
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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; administrativo@ja1000ti.com.br
Assunto: Aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso
no Prédio Sede do TRE/AL.

Prezados Fornecedores,

Solicitamos orçamento para o fornecimento dos materiais abaixo, conforme condições e
especificações constantes do Termo de Referência em anexo.

Item   Descrição                 Qtd
01   Transceiver 10GbE          08
02   Transceiver UTP          08 

Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL CNPJ
06.015,.041/0001-38
(82) 99301 0575

Anexados:

Arquivo: Beltis - Terceirizacao de Profissionais e
Serviços para Governo e Autarquias.pdf

Tamanho:
1710k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de eventual aquisição de transceivers

compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em
uso no Prédio Sede do TRE/AL, conforme demanda anunciada
pela Coordenadoria de Infraestruta, constante do Termo de
Referência presente no evento Sei 0863293.

Os autos foram encaminhados pela Secretaria de
Administração, Despacho GSAD - 0920146, para realização de
pesquisa de preços.

Inicialmente, encaminhamos correspondência
eletrônica para todos os 103 (cento e três) potenciais
fornecedores apontados pela unidade demandante nos
estudos preliminares da contratação - 0858829. Desses, vários
não responderam e 3 (três) informaram não possuir condições
de atender à demanda solicitada -
 0926888, 0926893 e 0926902.

A empresa Alinfo apresentou proposta de preço
(0922395) e, embora os materiais apresentados não abarquem
todas as especificações do Termo de Referência, notadamente
quanto à sua marca/modelo, suas características possuem
similaridade, como se observa dos Despachos
COINF, 0923067 e 0926947.

Em continuidade, ampliamos a pesquisa a diversos
outros potenciais fornecedores -
 0923128, 0923887, 0923888, 0923889, 0923904, 0925712, 0926093, 0926174, 0926264, 0926306, 0926327 e 0926786,
sem respostas.

Devido a especificidade do objeto, encontramos
dificuldades na utilização do banco de preço, por armazenar
de forma genérica o material a ser adquirido - transceiver,
sem distinção quanto à distância alcançada, tipo de
conectividade, interface, capacidade, etc. Por esta razão,
buscamos propostas de preço junto à página eletrônica de
diversos fornecedores, onde podemos observar o preço
praticado para o público em geral. Obtivemos preços das
empresas Tellycom - 0926306, Assessórios para Smartphone -
 0926264 e Netcomputadores - 0926327. Todas essas foram
avaliadas pela unidade demandante, atestando-se a
similaridade das caracterísicas de seus materiais - Despacho
COINF (0926947).

De posse desses valores, apuramos os valores
médios unitários abaixo elencados e total de R$ 5.109,92
(cinco mil cento e nove reais e noventa e dois centavos).

Item Descrição
Assessórios

para
Smarphone

0926264

Tellycom
0926306

Net
Computadores

0926327
Alinfo

0922395 Qtde
Valor médio

Unitário Total

1 Transceiver
10GbE R$ 114,89 R$

189,00 R$ 649,90 382,35 8 R$
334,04

R$
2.672,28

2 Transceiver
UTP R$ 283,75 R$

155,00 R$ 397,71 382,36 8 R$
304,71

R$
2.437,64

TOTAL R$
5.109,92

Desta forma, sugerimos, s.m.j, que essa
contratação ocorra por meio de Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto
nº 10.024/2019, com restrição de participação a micro e
pequenas empresas.

 
À deliberação superior,
 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 05/08/2021, às 17:25, 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
0926918 e o código CRC 4D2CBE7C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2021.
À SEIC
 
Sra. Chefe,
 
Em atenção ao Despacho SEIC 0926727, entendo

que os itens
elencados nos eventos 0926264, 0926306,  0926327 e  0922395,
 são similiares às constantes do Termo de Referência.

 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 05/08/2021, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0926947 e o código CRC FBC93834.
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DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2021.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0926918, 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.

 
Respeitosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 05/08/2021, 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
0927062 e o código CRC 90FF56A5.

0001098-81.2021.6.02.8000 0927062v1
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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 agosto de 2021.
Como medida prévia à continuidade do feito,

remeto os autos à COINF/STI, para ciência da Decisão 1524,
da Presidência (doc. 0918242), a qual, ao aprovar o Termo de
Referência, acolheu a proposição do Sr. Diretor-Geral (doc.
0917086), no senido de condicionar a referida aprovação ao
atendimento da seguinte condicionante:

Dada a especificidade do objeto, na hipótese
da Gestão da Ata recair sobre servidor da
SAD, a programação da estimativa e
frequência dos pedidos deverá ser
informada previamente pela STI, bem
como a destinação de cada item,  cabendo
ao gestor apenas ratificar as Ordens de
Fornecimento e verificar o cumprimento de
prazos e apresentação da documentação legal. 
Por essa razão, faço elevar o feito à análise e
apreciação de V. Exa., sugerindo, com a devida
vênia, a aprovação do Termo de Referência de
evento 0863293, com a manutenção da
indicação feita em seu item 11, seguindo a
mesma linha adotada da precedente
Decisão dessa Presidência (doc.
no 0910332), desde que observada a
condição do parágrafo anterior.  
 

Dessa forma, solicito à Unidade juntar aos autos a
programação e demais orientações necessárias às futuras
aqisições.

Em paralelo, siga o feito à SLC, para elaborar a
minuta do edital, destacando se tratar de registro de preços,
situação que dispensa, na forma da lei, a indicação de dotação
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orçamentária nesta fase do procedimento (Decreto nº
7.892/2013, art. 7º, § 2º).

Quanto à divulgação da IRP, solicito ao Sr.
Scretário de TI informar se há algum motivo que justifique a
não realização, conforme preceitua o art. 4º, § 1º do Decreto
nº 7.892/2013.

À SEPAT, para ciência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/08/2021, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0929312 e o código CRC 651E9415.

0001098-81.2021.6.02.8000 0929312v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2021.
À STI,
Como a inclusão de IRP é medida anterior à

confecção da minuta, solicito após deliberação quanto à
divulgação da IRP,  o encaminhamento dos autos a esta SLC.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 12/08/2021, às 08:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0929341 e o código CRC BD166DC5.

0001098-81.2021.6.02.8000 0929341v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2021.
À SAD,
 
Sr. Secretário,
 
Em função da substituição temporária, informo a

ciência da r.decisão (0918242), momento em que atesto que o
seu conteúdo também fora explicitado ao titular desta SEPAT,
no qual recai a titularidade da gestão da contratação em tela.

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Chefe de
Seção Substituto, em 12/08/2021, às 13:49, 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
0929612 e o código CRC FCA30B3C.

0001098-81.2021.6.02.8000 0929612v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2021.
À STI,
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao despacho GSAD 0929312, no que se

refere à divulgação da IRP, informo que, salvo melhor juízo,
não há motivo presente justifique sua não realização.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 13/08/2021, às 12:08, 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
0930610 e o código CRC FE4C37ED.

0001098-81.2021.6.02.8000 0930610v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Segue manifestação da Coordenadoria de

Infraestrutura acerca da indagação de Vossa Senhoria.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 16/08/2021, às 17:55, 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
0931470 e o código CRC 692FE463.

0001098-81.2021.6.02.8000 0931470v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2021.
À SLC, para divulgar a IRP.
Em aparelo, devolvo o feito à STI, nos termos da

solicitação veiculada no Despacho GSAD 0929312, no que se
refere à  juntada aos autos da programação e demais
orientações necessárias às futuras aquisições.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/08/2021, às 18:40, 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
0931531 e o código CRC 9D1C5270.

0001098-81.2021.6.02.8000 0931531v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2021.
Ao Coordenador de Infraestrutura para

manifestação sobre a programação e as orientações relativas a
futuras aquisições, conforme solicita o Secretário de
Administração.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 17/08/2021, às 15:37, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0931974 e o código CRC 3DD8AA87.

0001098-81.2021.6.02.8000 0931974v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2021.
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Informo que a expectativa de aquisição neste e no

próximo exercício, a depender de orçamento, está indicada na
tabela a seguir.

 

Item Qtd Exercício
2021

Qtd Exercício
2022 Observação

01 02 06

A aquisição para o Exercício 2022 poderá
sofer ajustes, a depender da performance
mensurada após a instalação inicial. 

Poderá ocorrer o adiandamento de
aquisições, caso exista recursos
orçamentários disponíveis

02 02 06

A aquisição no Exercício 2022 poderá
sofer ajustes, a depender da performance
mensurada após a instalação inicial. 

Poderá ocorrer o adiandamento de
aquisições, caso exista recursos
orçamentários disponíveis

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 17/08/2021, às 19:16, 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
0932242 e o código CRC 40B97BB1.

0001098-81.2021.6.02.8000 0932242v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2021.
Devolvo os autos à SLC.
Solicito à Unidade que a informação veiculada no

Despacho COINF 0932242 seja incorporada ao edital,
devendo constar a ressalva orçamentária assinalada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/08/2021, às 20:01, 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
0932364 e o código CRC C53367E8.

0001098-81.2021.6.02.8000 0932364v1

Despacho GSAD 0932364         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 132
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  
  

MMIINNUUTTAA 
 

PROCESSO Nº: 0001098-81.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de 
Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede 
do TRE/AL, 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 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos) e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se 
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
 
1 - DO OBJETO. 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de 
Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede 
do TRE/AL, conforme especificações descritas no Anexo I 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. 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. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
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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. 
 

2.4.  A expectativa de aquisição neste e no próximo exercício, a depender de 
orçamento, está indicada na tabela a seguir:  
 

Item 
Qtd Exercício 

2021 
Qtd Exercício 

 2022 
Observação 

01 02 06 

 A aquisição para o Exercício 2022 poderá sofer 
ajustes, a depender da performance mensurada 
após a instalação inicial.  

 Poderá ocorrer o adiantamento de aquisições, caso 
exista recursos orçamentários disponíveis. 

02 02 06 

 A aquisição no Exercício 2022 poderá sofer 
ajustes, a depender da performance mensurada 
após a instalação inicial.  

 Poderá ocorrer o adiantamento de aquisições, caso 
exista recursos orçamentários disponíveis. 

 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA 
 
3.1. O prazo máximo de entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento 
equivalente. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

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

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

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

6. 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). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame. 

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto 

no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
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participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

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

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 
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6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário de cada item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I-A; 

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

Minuta de edital (0938760)         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 138



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

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

8.5.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 
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8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 
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8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB 

n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais licitados são: para o item 01, R$ 
334,04 (trezentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), e para o item 02, R$ 304,71 
(trezentos e quatro reais e setenta e um centavos), que de modo algum, vinculam a 
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 
9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  
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9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 
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10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

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

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
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10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao 
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objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 
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habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total de cada item  ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

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

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 25.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

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

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. 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. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. 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 
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registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. 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. 
 
16.3.2. 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. 

 
16.4. 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. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. 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. 
 
16.8. 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. 
 
16.9. 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. 
 
16.10. 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. 
 
16.11. 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. 
 
16.12. 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; 
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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. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. 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. 
 

16.13. 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. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. 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. 
 
16.15. 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, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades 
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, 
a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização 
da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

16.15.1.2.1. A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
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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. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. 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 objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. 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. 

 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
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18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a)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; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. 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. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

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

20.3.  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.  
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20.4.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
no sítio do fabricante. 
 
20.5.   A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

 
20.6.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.7.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.8.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.9.    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. 
 
20.10.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades:  
 
a. Advertência:  
 

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

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

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

b.1.1. 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 
5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. 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 de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
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total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor. 

b.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; 

b.2.1. 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 

b.2.2. 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. 

b.3. 5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
 
b.4.  10% 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; 
 
b.5. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Fornecimento; 
 

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.  
 
21.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada. 
 
21.3. As sanções previstas nos itens "21.1.a", “21.1.c” e “21.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
21.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
 
21.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
21.6.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do 
art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.. 
 
21.7.  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. 
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21.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.10.  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. 
 
21.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.12. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.13. 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. 
 
21.14. 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.  
 
21.15.  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. 
 
21.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO.  
 
22.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a 
contratada atender aos seguintes requisitos: 

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

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
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22.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5.  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. 
 
22.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
22.7.  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. 

 
23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52. 
(Equipamentos e Material Permanente) 
 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

24.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
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ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

24.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

24.8.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.9.  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. 
 
24.10. 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. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
NEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
24.15. 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 2021. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

01. Objeto 
Registro de preço para eventual aquisição de Transceivers compatíveis com a  
solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL. 

02. Quantidade 

  

Item Descrição Qtd 

01 Transceiver 10GbE 08 

02 Transceiver UTP 08 

  

  

03. Resumo da 
Especificação do 
Objeto 

Item 01: Transceiver 10GbE, com conector LC, compatível com o firewall Sonicwall NSA 6600; 

Item 02: Transceiver UTP, com conector RJ-45 (UTP) fêmea, compatível com o firewall 

Sonicwall NSA 6600. 

04. Valor Estimado 

  

Item Descrição Qtd Valor Unitário Valor Total 

01 Transceiver 10GbE 08     

02 Transceiver UTP 08     

Total:   

  

A ser confirmado pela SEIC. 

  

05. Justificativa 
Os itens que se busca adquirir vão dar maior flexibilidade de uso e maior vazão de  
dados ao conjunto de firewalls Sonicwall NSA 6600 deste Regional, sendo assim,  
conferirão maior longevidade ao equipamento firewall em uso. 

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 

SSO/CIE/STI 
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11. Unidade Gestora 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): 

A presente licitação tem por objetivo a aquisição de transceivers 
compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede do 
TRE/AL. 

  

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

    

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

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

A contínua evolução na área de tecnologia da informação fornece novas 
soluções que tornam mais eficientes os meios de comunicação de dados, permitindo, 
desta maneira, a utilização de novos recursos como forma de aumentar disponibilidade, 
segurança e performance de tais meios. Torna-se crítica a  necessidade de se manter o 
ambiente operacional seguro. 

Neste sentido, como forma de permitir um maior grau de segurança entre 
os diversos segmentos de rede do Prédio Sede do TRE-AL, que conta com um conjunto de 
equipamentos firewall Sonicwall, se faz necessária a aquisição de transceivers 10GbE e 
1000BASE-TX, que permitam uma maior performance da comunição por meio destes 
firewalls, que seriam posicionados no núcleo da rede, onde qualquer comunicação entre 
os seguimentos receberia o tratamento por estes equipamentos. 

Além dos inúmeros eventos de invasão de redes disponíveis na literatura 
ou no registro de noticiário, neste momento de pandemia, COVID-19, com a edição dos 
mais diversos atos de teletrabalho ou afastamento para realização de trabalhos a partir 
de casa, a solução pode constituir medida vital para garantir conexões que, se por um 
lado, garantem o acesso pelos servidores de Sistemas e dados internos da instituição, 
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garanta, por outro lado, a segurança do maior ativo. maior valor de qualquer instituição: 
seus dados e informações. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

 Ampliar o nível de segurança da rede de computadores do Prédio Sede do TRE-AL por 
meio da segmentação realizada através do firewall 

 Ampliar a capacidade de portas UTP 10/100/100 do firewall 
 Permitir um maior aproveitamento da capacidade de processamento do firewall 
 Dar longevidade à solução atual 

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

 Permitir o aumento do nível de segurança interno por meio isolamento de redes 
importantes, através do firewall 

 Ampliar a segurança da comunicação e do acesso à Internet das zonas eleitorais 
 Ampliar a capacidade de tráfego do firewall 

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

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

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

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

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 0001098-
81.2021.6.02.8000. 

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 transceivers para incrementar 
a utilização do firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal. 

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

Verifica-se que os componentes  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 procedimento de contratação. 

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

Os itens a serem adquiridoss 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 produtos 
com características específico, que seja plenamente compatível com equipamento em 
uso no TRE-AL.portanto não se caracteriza como serviço de natureza continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento. 
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Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

  

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 
equipamentos, 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 a instalação de firewalls, 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) 

 É exigida total compatibilidade dos itens ofertados com o firewall Sonicwall NSA 
6600, em uso no Prédio Sede do TRE-AL. 

 O item deverá constar no documento "Supported SonicWall and 3rd party SFP and 
SFP+ modules that can be used with SonicWall firewalls", obtido no 
endereço https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-sonicwall-
and-3rd-party-sfp-and-sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-
firewalls/170504548236211/ 

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

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
2. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente  

termo, toda a documentação referente ao mesmo; 
3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à 

boa execução das obrigações contratuais; e 
4. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o  

contraditório e ampla defesa. 
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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, 
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 
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Especificações do Item 01 

Transceicer 10GbE 

1. Transceiver para fibra multimodo; 
2. Interface GBIC do tipo SFP+ 10GBASE-SR multimodo 850nm, com conector LC 

duplex; 
3. Suporte à distância de pelo menos 300m; 
4. Compatibilidade total com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal; 
5. Garantia mínima de 12 meses; 
6. É exigida, para efeito de comprovação de compatibilidade, que o item cotado esteja 

incluído na lista disponibilizada no endereço 
https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-sonicwall-and-3rd-
party-sfp-and-sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-firewalls/. 

7. Todos os transceivers cotados devem ser de mesma marca e modelo. 

  

Especificações do Item 02 

Transceicer UTP 

1. Transceiver para cabo UTP; 
2. Interface GBIC do tipo SFP com suporte às velocidades 10/100/1000, compatível com 

conectores RJ-45; 
3. Suporte à distância de 300m; 
4. Compatibilidade total com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal; 
5. Garantia mínima de 12 meses; 
6. É exigida, para efeito de comprovação de compatibilidade, que o item cotado esteja 

incluído na lista disponibilizada no endereço 
https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-sonicwall-and-3rd-
party-sfp-and-sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-firewalls/. 

7. Todos os transceivers cotados devem ser de mesma marca e modelo. 

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

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e 
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1): 

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

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

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

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2): 
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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 
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais 
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar 
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

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

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

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

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens 
pertencentes ao escopo desta contratação. 
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Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

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

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

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 

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

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

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

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

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

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

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

b. Multa de: 

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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 
5% 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 10
% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 
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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. 5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 10% 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. 5% 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 12 (doze) meses. 
 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 
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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: 

  

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

          

          

TOTAL:   

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

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

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

  

  

RESUMO DE STATUS DA ATA 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:   

Quantitativo executado via 

Ordem de Fornecimento nº 001/20YY  
  

Quantitativo executado via 

Ordem de Fornecimento nº 002/20YY  
  

SALDO ATA:   

  

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Maceió, 08 de março de 2021. 

 
 

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO 
Membro da Comissão, 

 
 

CRISTINO HERMANO DE BULHÕES 
Chefe de Seção 
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ANEXO II 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
  
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0001098-81.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2021 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, 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, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,  
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, 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 aquisição dos equipamentos abaixo 
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 
XX/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, 
do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, 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/2021: 

 
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 16.3.1 do edital do PE nº XX/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR UNITÁRIO  
 (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 
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3.1. O prazo máximo para entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento 
equivalente. 
 
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 objeto registrado 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: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

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

6.3.  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.  

6.4.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
no sítio do fabricante. 
 
6.5.   A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

 
6.6.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
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6.7.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.8.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.9.    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. 
 
6.10.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades:  
 
a. Advertência:  
 

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

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

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

b.1.1. 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 
5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. 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 de 10% 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. 

b.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; 

b.2.1. 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 
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b.2.2. 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. 

b.3. 5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
 
b.4.  10% 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; 
 
b.5. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Fornecimento; 
 

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.  
 
7.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada. 
 
7.3. As sanções previstas nos itens "7.1.a", “7.1.c” e “7.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
7.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
 
7.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
7.6.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do 
art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.. 
 
7.7.  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. 
 
7.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
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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. 
 
7.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.12. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.13. 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. 
 
7.14. 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.  
 
7.15.  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. 
 
7.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, 
em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a contratada 
atender aos seguintes requisitos: 

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

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

8.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.  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. 
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8.6.  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% 

 
8.7.  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. 

 
9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
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 duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 
Pela Empresa: 

Representante da empresa 
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INFORMAÇÃO Nº 4433 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de preços
para eventual aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall
NSA 6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL.

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

Outrossim, informo que IRP nº 18/2021, restou deserta, de acordo com o
comprovante do Comprasnet (0938248).

Na minuta não constam exigências de qualificação técnica e financeira, em
conformidade com o Termo de Referência. Caso seja julgada pertinente sua inclusão,
solicito a indicação dos termos em que tais exigências deverão ser incluídas.

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 7.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e 11.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7 e 10.6).

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

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

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
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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 ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 31/08/2021, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 31/08/2021, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 01/09/2021, às 08:25, 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
0938778 e o código CRC 35B3FFD9.

0001098-81.2021.6.02.8000 0938778v2
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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 setembro de 2021.
Reporto-me à Informação 4433, da SLC

(doc. 0938778), acerca da qual nada temos a opor, para
evoluir os presentes autos à análise da Assessoria Jurídica,
com vistas à aprovação da minuta doc. 0938760.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/09/2021, às 23:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0939682 e o código CRC B64B46C2.

0001098-81.2021.6.02.8000 0939682v1
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PROCESSO : 0001098-81.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Análise. Minuta. Edital. Pregão Eletrônico. Registro de Preços.

 

Parecer nº 1066 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO 
 
Trata-se de análise de minuta de PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando o registro de preços para eventual aquisição de
Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall
NSA 6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação.

 
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
 abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei."

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento

Parecer 1066 (0940244)         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 181



de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência."

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(0893827).

 
3. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 

- Documento de Oficialização da Demanda
(DOD) nº 2/2021 (0849742), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013;
- Portaria nº 65/2021 (0853170) que
nomeou a  Comissão de Planejamento;
- Estudos Preliminares (0858829), nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013;
- Termo de Referência TIC 1 (0863293);
- Concordância com os termos do TR pelo
Secretário de Tecnologia da Informação
(0918242) e aprovação do mesmo pelo
Exmo. Sr. Presidente (Decisão 1524 -
0918242);
 - Pesquisa de preços realizada pela SEIC
(0926918), com o valor total para os dois
itens orçado em R$ 5.109,92 (cinco mil
cento e nove reais e noventa e dois
centavos), com a sugestão de que a
contratação ocorra por meio de Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto
nº 10.024/2019, com restrição de
participação a micro e pequenas
empresas.
- Declaração da STI acerca da
similaridade do material constante nos
eventos
0926264, 0926306,  0926327 e  0922395,
 com o constante do Termo de Referência
(0863293); 
- Planilhas de estimativa de preços 
(0926918);
- Divulgação de Intenção de Registro de
Preços (0931837) no Comprasnet,
conforme estabelece o art. 4º do Decreto
nº 7.892/2013;
- Comprovante de IRP Deserta (0938248);
- Minuta de edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM (0938760), elaborada
pela SLC, objetivando o registro de
preços para eventual aquisição de
Transceivers compatíveis com a solução
firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no
Prédio Sede do TRE/AL, tudo de acordo
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com requisição promovida pela Secretaria
de Tecnologia da Informação.

 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,

para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17, encaminhados pela SLC.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos que seguem.
 

4. DO REGISTRO DE PREÇOS
 
Os presentes autos tratam da utilização do Sistema

de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013,
alterado pelo Decreto 9.488/2018.

 
Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,

possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

 
Foi efetivada a publicação da Intenção de Registro

de Preços, com base no art. 4°, §1° do Decreto
7.892/2013, verbis:

 
"Art. 4º Fica instituído o procedimento de
Intenção de Registro de Preços - IRP, a
ser operacionalizado por módulo do
Sistema de Administração e Serviços
Gerais - SIASG, que deverá ser utilizado
pelos órgãos e entidades integrantes do
Sistema de Serviços Gerais - SISG, para
registro e divulgação dos itens a serem
licitados e para a realização dos atos
previstos nos incisos II e V do caput do
art. 5º e dos atos previstos no inciso II
e caput do art. 6º ."

 
Por se tratar de aquisição em regime de registro de

preços, dispensável, nesta fase, a indicação de dotação
orçamentária (Decreto nº 7.892/13, art. 7º, § 2º).

 
Tendo em mente as disposições constantes no

Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).

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

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

 
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da

antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, o
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que parece ser o caso dos presentes autos, havendo, de fato, a
possibilidade jurídica de utilização da modalidade pregão, na
forma eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda,
que quase todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do
Decreto n.º 5.450/05, foram devidamente observados.

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

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

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

 
Na esfera federal o Sistema de Registro de Preços

foi definido pelo artigo 2º, inciso I, do Decreto Federal 7.892
de 2013, nos termos seguintes:

"Sistema de Registro de Preços -
  conjunto de procedimentos para
registro formal de preços relativos
à prestação de serviços e
aquisição de bens,
para contratações
futuras (Grifei)"

 
Por não ter a obrigatoriedade de contratar

imediatamente com o licitante detentor do registro de preços
é que a doutrina especializada entende pela desnecessidade
de prévia dotação orçamentária.

 
De acordo com Jorge Ulisses Jacoby Fernandes1,

apud TCE/MT processo 9.305-0/2012:
 

"Com a adoção do Sistema de
Registro de Preços, a
Administração deixa a proposta
mais vantajosa previamente
selecionada, ficando no aguardo
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da aprovação dos recursos
orçamentários e financeiros. Não
há necessidade de que o órgão
tenha prévia dotação orçamentária
porque o Sistema de Registro de
Preços, ao contrário da licitação
convencional, não obriga a
Administração Pública face à
expressa disposição legal nesse
sentido."

 
6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
 Em face do que determina a PORTARIA

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

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1
O processo administrativo foi
devidamente autuado?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2

A demanda por bens e/ou serviços de
TI está em harmonia com o
Planejamento Estratégico Institucional
(PEI) ou com o Planejamento
Estratégico de Tecnologia da
Informação e Comunicação (PETIC) do
TRE/AL, alinhados com o Planejamento
Estratégico do Poder Judiciário?
Ref. caput do art. 6º, da Resolução nº
182/2013

SIM 0849742

3

A unidade demandante da contratação
para os fins do disposto no caput do
art. 7º e o seu § 1º, ambos da
Resolução nº 182/2013, apresentou no
1º trimestre do ano que antecede a
contratação os elementos suficientes
para subsidiar a proposta orçamentária
e até o dia 30 de novembro do mesmo
ano o Plano de Contratações de
Soluções de Tecnologia da Informação
e Comunicação, na forma do Manual de
Contratações de TI do TRE/AL - Etapas
do Planejamento da Contratação?
Resolução nº 182/2013:
Art. 7º O Plano de Contratações de
STIC do órgão deverá ser elaborado
no exercício anterior ao ano de sua
execução, pela Área de Tecnologia da
Informação e Comunicação, em
harmonia com o seu Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e
Comunicação (PDTIC), de modo
a incluir todas as contratações
necessárias ao alcance dos
objetivos estabelecidos nos
planejamentos do órgão e de TIC.
§ 1º O Plano de Contratações de STIC
deverá ser submetido até o dia 30
(trinta) de novembro de cada ano à

SIM 0849742
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autoridade competente do órgão
que deliberará sobre as ações e os
investimentos em Tecnologia da
Informação e Comunicação a serem
realizados.

4

Consta dos autos Estudos Preliminares
e Projeto Básico ou Termo de
Referência?
Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013

SIM
0858829
0863293

5

Se a contratação for de mão de
obra terceirizada, a Equipe de
Planejamento da Contratação elaborou
Plano de Trabalho, nos termos do art.
9º da Resolução nº 182/2013, antes de
fazer o Termo de Referência?

N/A  

6

A unidade demandante e a Equipe de
Planejamento da Contratação estão
cientes de que não poderão ser objeto
de contratação de STIC:
     (1) mais de uma solução de TI em
um único contrato; e
     (2) gestão de processos de
Tecnologia da Informação e
Comunicação, incluindo segurança da
informação

SIM  

7

Na hipótese de a contratação se
destinar à aquisição de serviço de
Suporte Técnico aos processos de
planejamento e avaliação da qualidade
da Solução STIC, o responsável
indicado para supervisionar o contrato
é servidor deste TRE?
Ref. § 1º do art. 10 da Resolução CNJ
nº 182/2013.

 N/A  

8

A unidade demandante e a Equipe de
Planejamento da Contratação estão
cientes de que a empresa contratada
para prover a STIC não poderá ser a
mesma que avalia, mensura ou fiscaliza
o objeto da contratação?
Ref. Parágrafo segundo do art. 10, da
Resolução CNJ nº 182/2013

SIM  

9
Foram observadas as vedações
constantes do art. 11 da Resolução CNJ
nº 182/2013?

SIM  

10
Os Estudos Preliminares contemplam
as etapas previstas no § 1º do art. 12
da Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM  

11

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

SIM 0849742

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

SIM 0853170

13
Houve a indicação do Gestor do
Contrato, Fiscal do Contrato ou Equipe
de Gestão?

NÃO Fase
posterior

14

A equipe de planejamento foi quem
elaborou e assinou os Estudos
Preliminares e o TR ou PB?
Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ
nº 182/2013

SIM  

15

O titular da área demandante aprovou
os termos da contratação?

SIM 0918242

Parecer 1066 (0940244)         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 186



15
Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ
nº 182/2013

SIM 0918242

16

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

SIM 0918242

17

A Equipe de Planejamento da
Contratação produziu justificativa para
a não elaboração da documentação
exigida em cada uma das etapas dos
Estudos Preliminares da STIC (análise
de viabilidade da contratação,
sustentação do contrato, estratégia
para a contratação e análise de risco)?
Ref. § 3º, do art. 13, da Resolução nº
182/2013

N/A  

18
O documento Análise de Viabilidade da
Contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 14, da
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0863293

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

SIM 0858829

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

SIM  

21
O documento Análise de Riscos contém
os elementos mínimos estabelecidos no
art. 17, da Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM  

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

SIM 0863293

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

SIM  

24
O Termo de Referência contém ainda
os elementos mínimos estabelecidos na
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM  

25
O titular da área demandante aprovou
os Estudos Preliminares e o Termo de
Referência da Contratação?

SIM
0858829
0863293

PESQUISA DE PREÇOS

26

Antes da pesquisa de preços, consta a
aprovação motivada do Termo de
Referência pela autoridade
competente?
Ref. art. 14, II do Decreto nº
10.024/2019

SIM
0858829
0863293

27

Foi realizada a pesquisa de preços
praticados pelo mercado do ramo do
objeto da licitação?
Ref. art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02,
art. 3º, XI do Decreto nº 10.024/2019,
arts. 15, III e 43, IV da Lei nº
8.666/1993, art. 22, IN/SLTI 04/2014 e
IN/SLTI 05/2014.

SIM 0926918

Tratando-se de serviço, existe
orçamento detalhado em planilhas que
expresse a composição de todos os
seus custos unitários baseado em
pesquisa de preços praticados no
mercado do ramo do objeto da
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28
contratação (art. 7º, § 2º, II da Lei
8.666/1993 e art. 15, XII, “a”, da
IN/SLTI 02/2008), assim como a
respectiva pesquisa de preços
realizada (art. 43, IV da Lei nº
8.666/93, art. 15, XII, “b”, IN/SLTI
02/2008 e IN/SLTI 05/2014)?
Ref. Acórdão 2471/2008 – Plenário -
TCU

N/A  

29

Quando da utilização de método de
pesquisa diverso do disposto no § 2º do
art. 2º da IN/SLTI 05/2014, foi tal
situação justificada?
Ref. art. 2º, § 3º da IN/SLTI 05/2014

N/A  

30

No caso de pesquisa com menos de 3
preços/fornecedores, foi apresentada
justificativa?
Ref. art. 2º, § 5º da IN/SLTI 05/2014

N/A  

31

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

SIM 0926918

MINUTA DO EDITAL

32

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

SIM 0938760

33

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

N/A  

34

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

SIM 0938760

35

A minuta do edital contém previsão de
cota reservada às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de 25%,
relativamente ao objeto da
contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

36

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

N/A  

37

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

SIM  

38

A minuta do edital contempla anexos
com orçamento detalhado em planilhas
que expressem a composição de todos N/A  
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os custos unitários afetos aos
bens/serviços que serão adquiridos?

39

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

N/A  

40
A minuta do edital contém definição da
forma de apresentação de lances, dos
critérios de julgamento, classificação e
aceitação das propostas?

SIM 0938760

41
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM 0938760

42
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta
do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM 0938760

43
A forma de divulgação de licitação está
de acordo com o valor a ser
contratado?

SIM  

44
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira?

NÃO  

45
A minuta de edital contém critério
objetivo para avaliar a exequibilidade
das propostas?

SIM 0938760

46
A minuta de edital se abstém de definir
de forma genérica penalidades
aplicáveis na fase de julgamento da
licitação?

SIM 0938760

47
A minuta do contrato estabelece prazo
razoável (não exíguo) para início da
prestação de serviços?

N/A  

48
A minuta do contrato/ata contém
descrição dos prazos e modo para
fornecimento de bens e/ou prestação
dos serviços?

SIM 0938760

49
A minuta do contrato/ata contém
descrição das obrigações atribuídas ao
TRE-AL e à fornecedora?

SIM 0938760

50
A minuta do contrato/ata contém
obrigação à fornecedora de manter as
condições de habilitação durante a
execução do contrato?

SIM 0938760

51
A minuta do contrato/ata contém
descrição das sanções administrativas
aplicáveis às fornecedoras que
incorrerem em inadimplemento?

SIM 0938760

52

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

SIM 0938760

53
A minuta do contrato estabelece,
quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

SIM 0938760

54
A minuta do contrato contém requisitos
de qualidade que viabilizem a
vinculação da remuneração com os
resultados?

N/A  

55
A minuta do contrato/ata contém
cláusula com previsão de reajuste e/ou
repactuação de preços?

NÃO Irreajustáveis
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56

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

57

A SLC/COMAP verificou os dispositivos
legais que dispõem sobre a margem de
preferência?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e
8538/2015

SIM 0938760

58

A SLC/COMAP, em face do valor
estimado do objeto, verificou a
possibilidade de a licitação ser
exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º
do Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei
nº 11.488/07

SIM 0938760

59
A SLC verificou a incidência das
exceções previstas no art. 10 do
Decreto nº 8.538/15, devidamente
justificada, a afastar a exclusividade?

N/A  

60

Consta dos autos a análise e aprovação
da minuta de edital e seus anexos pela
assessoria jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93

 Em curso

61

Consta a autorização da autoridade
competente para a abertura da fase
externa da licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e
arts. 13, III e 8º, V do Decreto
10.024/2019

 Próxima fase

62
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e
art. 20 do Decreto nº 10.024/2019

 Próxima fase

63

Consta a designação do pregoeiro e
equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº
10.520/02, arts. 14, V,  16, I,  17, 18 e
8, VI, do Decreto nº 10.024/2019

 Próxima fase

64

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

SIM 0931837

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

65

Os autos do processo contêm
documento indicativo da existência de
recursos orçamentários para suportar a
despesa?
Ref. art. 8º, IV, do Decreto nº
10.024/2019 e arts. 7º, § 2º, III, 14 e
38, caput, da Lei nº 8.666/93.

N/A  

66

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

N/A  

67

Os autos do processo contêm
declaração do ordenador da despesa?
Ref. art. 16, II, da Lei Complementar

N/A  
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nº 101/2000

 
 
 
 
 
 
 

7. CONCLUSÃO
 
Assim, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de

sua regularidade jurídica. a minuta 0938760 de edital
de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de Preços
para eventual aquisição de Transceivers compatíveis com a
solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede
do TRE/AL, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 06/09/2021, às 13:58, 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
0940244 e o código CRC FC726A73.

0001098-81.2021.6.02.8000 0940244v20
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 06 de setembro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, e especialmente o pronunciamento
exarado pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no
Parecer AJ-DG nº 1066/2021 (0940244), aprovando a nova
minuta de edital (0938760), submeto o feito à superior
consideração de Vossa Excelência, com vistas a sugerir a
abertura da fase externa do presente certame, na
modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o registro de preços
para eventual aquisição de Transceivers compatíveis com a
solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede
do TRE/AL, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 06/09/2021, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941477 e o código CRC 6C158CFE.

0001098-81.2021.6.02.8000 0941477v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0001098-81.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Registro de Preços.

 

Decisão nº 1998 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-Geral
Substituto, inserta no evento SEI nº 0941477.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto
nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, nas prescrições insertas na Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a abertura da fase externa do
certame licitatório, na modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o registro de preços para eventual
aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall
Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede do TRE-AL, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação e
conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI  0938760, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por meio do
Parecer nº 1066/2021 (0940244) e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
08/09/2021, às 18:00, 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
0942108 e o código CRC C0D07A63.

0001098-81.2021.6.02.8000 0942108v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2021.
À SLC, para cumprimento da Decisão nº 1998, da

Presidência (doc. 0942108).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/09/2021, às 00:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0942618 e o código CRC AC21F286.

0001098-81.2021.6.02.8000 0942618v1
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àbcdefghiahjfakgdhlmfmhanaoepmqhmrpcdcksghiahtfmoduacnafdhugvlmewnacdhugvhmhdgqpksghxcfaymqqhzgocuymqqh{z|h}}~~�havh
pdghoghjf�icghzaiahight̀��|��

�!�[��)��
��� �)���������]���

�

�

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0944487)         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 197



���������������	 
��
���������������������������

������������ ��!�"����� #�$ %"�����#����������&"��'����"�������������� ��(!�����)������"*����&'��)�"&�*$�"�����!�"���!��������� ����#�+�, ���

��!%�������-./�012/ 3456789:8;<=<4:>?@ ���������������	�		�

���������
������������A�#�%�'�����
-�������������������������
B'��"C����B$�����

&%�
"�#���������

D

E"#�� 0�
�.������F$�'

�	������G0
H����B�B�H/.�� I�������H.�J0K���.B�/K���B�B�H/.����B����/�


L���'������������������ KM������������� N�"!�����.��'�O���� ��"����"P����� L�����������&��

-"�#�� ���	������ B'��"C���� .�#���"�����-"����Q
.-R �%�"���N������

KM�����.-

����S�����

T&��� ���U�"!���������������������'&P��� �����������'���� ��!�"��K������' �"���������&��"�O����LB�
�

� � � K�� K��

N�'�"�

KM�������! ����"�����������!
������+���&'�������
"&��

�"��V"������G&'#�!���� H�������J���UP���

H���� H����
H����

0��'�O���"���!�����������"����I�I	�����

��������������������

�����������'����

-��W&���"���!��"

XY
9@
345Z

[<\@
95
345Z
]̂_

345Z
<̀4a:>?@89@
345Z86:
;<=<4:>?@

b495
345Z

c6<9:95895
d@e65=<Z564@

fe<4ge<@895
haij:Z564@

[<\@895
k565lm=<@

n5=eo
pqpr

fe<4ge<@895
s:i@e

tea\@
f@67<7u
45645v

w>?@

� L
���S����
H"������$�"

� S 0������ L���"�-"��� H����� K��
+�'�"
LFA�!�
�����F$�'

� 
�! +��&�'�O�"

� L
���S����
H"������$�"

� S 0������ L���"�-"��� H����� K��
+�'�"
LFA�!�
�����F$�'

� 
�! +��&�'�O�"

]̂_��x���L���"��'����̀���
�"$����

����������B����'���.�'��������������"&����K�$��-��W&��������������y��

��"�#���"���������"����z��A�%��������������"�#���"�� 

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0944487)         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 198



���������������� 	
�	���������
����������������

������������ ����!���� "�# $!�����"���������%!��#��%�&�'�!
������������ ��(������)�����!*������������� ����"�
�������!�)������+�*#�!, ���

���$������-./�012/ 34567897:;<;49=>? ������������������@�

���������
��������
�A�"�$�&�����
-������������������������
B&��!C���B#����
	%$�
!�"���������

D

E!"�� 0�	��.�����F#�&

�G������H0	I
���B�B
I/.�� +�������I.
J0K���.B�
/K���B�B
I/.����B�����/�	

L���&������������������ KM������������� N�!������.��&�'���� ��!����!O����� L�����������%��

-!�"�� ���G������ B&��!C��� .�"���!�����-!����P	.-Q �$�!���N������

KM����
.-

����R�����

����!��K�����& ��!��������%��!�'����LB�	��

K�� K��


���

KM����
��� I�������
��� 
���

� L���!��& ���R�����I!�����#�!

0���������N�!�������

0�����

����!���������&����

�
����	%����F#�&

S%��������I���&����
��� I�������/$T�������
��� �!��U!������H%&"����� �!��U!������V�&�! V�&�!�0��F!���P.WQ

R J������%� L��!�-!��� ��GX�G��

V�&�!�	�"�&���(� �	��� �K��

I�������J��YO��� �!%��

I����
 � K����"!%����

� �

�0��&�'�!��!��������������!����+�+G�����

�


��!#�&��LO������!������� �

�

-�!����!�����Z��� �	��� �K��

S%��������LFA������!������Z��

�@

����������B�!�"�

[\]̂ _;̀? abc;<d̀;?e[f7857gc4h5i9 jb9c4;8985

+�������I.
J0K���.B�
/K���B�B
I/.����B�����/�	 ��!������!� �+R�����L����k��� R


�������!��! 
!���!����
������ �
! -!kA����
���

����������B����&���.�&��������
�����!%����
����K�#��-��l%��������������Z��

mnopqrstusnvwxyz{|vr}~vr}psr�}nv��|vr}~�o��us�vr}~v}v�tns�o��v�}ptr�o��v���v��xx�

V�&�!�LFA���������F

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0944487)         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 199



���������������� 	
�	���������
����������������

������������ ����!���� "�# $!�����"���������%!��#��%�&�'�!
������������ ��(������)�����!*������������� ����"�
�������!�)������+�*#�!, ���

���$������-./�012/ 34567897:;<;49=>? ��������������������

���������
��������
�@�"�$�&�����
-������������������������
A&��!B���A#����
	%$�
!�"���������

C

D!"�� 0�	��.�����E#�&

�F������G0	H
���A�A
H/.�� +�������H.
I0J���.A�
/J���A�A
H/.����A�����/�	

K���&������������������ JL������������� M�!������.��&�'���� ��!����!N����� K�����������%��

-!�"�� ���F������ A&��!B��� .�"���!�����-!����O	.-P �$�!���M������

JL����
.-

����Q�����

����!��J�����& ��!��������%��!�'����KA�	��

J�� J��


���

JL����
��� H�������
��� 
���

� K���!��& ���Q�����H!�����#�!

0���������M�!�������

0�����

����!���������&����

�
����	%����E#�&

R%��������H���&����
��� H�������/$S�������
��� �!��T!������G%&"����� �!��T!������U�&�! U�&�!�0��E!���O.VP

Q I������%� K��!�-!��� ��FW+���

U�&�!�	�"�&���(� �	��� �J��

H�������I��XN��� �!%��

H����
 � J����"!%����

� �

�0��&�'�!��!��������������!����+�+F�����

�


��!#�&��KN������!������� �

�

-�!����!�����Y��� �	��� �J��

R%��������KE@������!������Y��

�Z

����������A�!�"�

[\]̂ _;̀? abc;<d̀;?e[f7857gc4h5i9 jb9c4;8985

+�������H.
I0J���.A�
/J���A�A
H/.����A�����/�	 ��!������!� �+Q�����K����k��� Q


�������!��! 
!���!����
������ �
! -!k@����
���

����������A����&���.�&��������
�����!%����
����J�#��-��l%��������������Y��

mnopqrstusnvwmxyvrz{vrzpsr|znv}~���v�wmx�v��{soyvrz{�o|�us�vrz{vzv�tns�o��v�zptr�o��v���v�����

U�&�!�KE@���������E

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0944487)         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 200



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  4433//22002211  
  

PROCESSO Nº: 0001098-81.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 28 de setembro de 2021 
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de 
Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede 
do TRE/AL, 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 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos) e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se 
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
 
1 - DO OBJETO. 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de 
Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede 
do TRE/AL, conforme especificações descritas no Anexo I 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. 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. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
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ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

2.4.  A expectativa de aquisição neste e no próximo exercício, a depender de 
orçamento, está indicada na tabela a seguir:  
 

Item 
Qtd Exercício 

2021 
Qtd Exercício 

 2022 
Observação 

01 02 06 

 A aquisição para o Exercício 2022 poderá sofer 
ajustes, a depender da performance mensurada 
após a instalação inicial.  

 Poderá ocorrer o adiantamento de aquisições, caso 
exista recursos orçamentários disponíveis. 

02 02 06 

 A aquisição no Exercício 2022 poderá sofer 
ajustes, a depender da performance mensurada 
após a instalação inicial.  

 Poderá ocorrer o adiantamento de aquisições, caso 
exista recursos orçamentários disponíveis. 

 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA 
 
3.1. O prazo máximo de entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento 
equivalente. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
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4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

6. 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). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame. 

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto 

no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
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5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

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

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 
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público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário de cada item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I-A; 

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

Edital do Pregão Eletrônica nº 43/2021 assinado (pdf) (0944851)         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 205



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

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

8.5.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 
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8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 
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8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB 

n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais licitados são: para o item 01, R$ 
334,04 (trezentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), e para o item 02, R$ 304,71 
(trezentos e quatro reais e setenta e um centavos), que de modo algum, vinculam a 
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 
9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  
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9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 
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10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

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

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
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10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao 
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objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 
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habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total de cada item  ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

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

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 25.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

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

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. 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. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. 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 
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registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. 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. 
 
16.3.2. 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. 

 
16.4. 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. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. 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. 
 
16.8. 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. 
 
16.9. 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. 
 
16.10. 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. 
 
16.11. 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. 
 
16.12. 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; 
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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. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. 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. 
 

16.13. 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. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. 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. 
 
16.15. 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, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades 
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, 
a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização 
da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

16.15.1.2.1. A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
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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. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. 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 objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. 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. 

 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
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18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a)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; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. 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. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

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

20.3.  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.  
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20.4.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
no sítio do fabricante. 
 
20.5.   A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

 
20.6.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.7.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.8.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.9.    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. 
 
20.10.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades:  
 
a. Advertência:  
 

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

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

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

b.1.1. 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 
5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. 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 de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
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total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor. 

b.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; 

b.2.1. 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 

b.2.2. 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. 

b.3. 5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
 
b.4.  10% 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; 
 
b.5. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Fornecimento; 
 

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.  
 
21.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada. 
 
21.3. As sanções previstas nos itens "21.1.a", “21.1.c” e “21.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
21.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
 
21.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
21.6.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do 
art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.. 
 
21.7.  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. 
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21.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.10.  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. 
 
21.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.12. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.13. 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. 
 
21.14. 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.  
 
21.15.  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. 
 
21.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO.  
 
22.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a 
contratada atender aos seguintes requisitos: 

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

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
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22.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5.  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. 
 
22.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
22.7.  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. 

 
23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52. 
(Equipamentos e Material Permanente) 
 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

24.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
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ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

24.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

24.8.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.9.  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. 
 
24.10. 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. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
NEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
24.15. 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, 13 de setembro de 2021. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

01. Objeto 
Registro de preço para eventual aquisição de Transceivers compatíveis com a  
solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL. 

02. Quantidade 

  

Item Descrição Qtd 

01 Transceiver 10GbE 08 

02 Transceiver UTP 08 

  

  

03. Resumo da 
Especificação do 
Objeto 

Item 01: Transceiver 10GbE, com conector LC, compatível com o firewall Sonicwall NSA 6600; 

Item 02: Transceiver UTP, com conector RJ-45 (UTP) fêmea, compatível com o firewall 

Sonicwall NSA 6600. 

04. Valor Estimado 

  

Item Descrição Qtd Valor Unitário Valor Total 

01 Transceiver 10GbE 08     

02 Transceiver UTP 08     

Total:   

  

A ser confirmado pela SEIC. 

  

05. Justificativa 
Os itens que se busca adquirir vão dar maior flexibilidade de uso e maior vazão de  
dados ao conjunto de firewalls Sonicwall NSA 6600 deste Regional, sendo assim,  
conferirão maior longevidade ao equipamento firewall em uso. 

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 

SSO/CIE/STI 

Edital do Pregão Eletrônica nº 43/2021 assinado (pdf) (0944851)         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 226



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

11. Unidade Gestora 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): 

A presente licitação tem por objetivo a aquisição de transceivers 
compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede do 
TRE/AL. 

  

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

    

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

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

A contínua evolução na área de tecnologia da informação fornece novas 
soluções que tornam mais eficientes os meios de comunicação de dados, permitindo, 
desta maneira, a utilização de novos recursos como forma de aumentar disponibilidade, 
segurança e performance de tais meios. Torna-se crítica a  necessidade de se manter o 
ambiente operacional seguro. 

Neste sentido, como forma de permitir um maior grau de segurança entre 
os diversos segmentos de rede do Prédio Sede do TRE-AL, que conta com um conjunto de 
equipamentos firewall Sonicwall, se faz necessária a aquisição de transceivers 10GbE e 
1000BASE-TX, que permitam uma maior performance da comunição por meio destes 
firewalls, que seriam posicionados no núcleo da rede, onde qualquer comunicação entre 
os seguimentos receberia o tratamento por estes equipamentos. 

Além dos inúmeros eventos de invasão de redes disponíveis na literatura 
ou no registro de noticiário, neste momento de pandemia, COVID-19, com a edição dos 
mais diversos atos de teletrabalho ou afastamento para realização de trabalhos a partir 
de casa, a solução pode constituir medida vital para garantir conexões que, se por um 
lado, garantem o acesso pelos servidores de Sistemas e dados internos da instituição, 
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garanta, por outro lado, a segurança do maior ativo. maior valor de qualquer instituição: 
seus dados e informações. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

 Ampliar o nível de segurança da rede de computadores do Prédio Sede do TRE-AL por 
meio da segmentação realizada através do firewall 

 Ampliar a capacidade de portas UTP 10/100/100 do firewall 
 Permitir um maior aproveitamento da capacidade de processamento do firewall 
 Dar longevidade à solução atual 

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

 Permitir o aumento do nível de segurança interno por meio isolamento de redes 
importantes, através do firewall 

 Ampliar a segurança da comunicação e do acesso à Internet das zonas eleitorais 
 Ampliar a capacidade de tráfego do firewall 

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

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

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

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

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 0001098-
81.2021.6.02.8000. 

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 transceivers para incrementar 
a utilização do firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal. 

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

Verifica-se que os componentes  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 procedimento de contratação. 

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

Os itens a serem adquiridoss 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 produtos 
com características específico, que seja plenamente compatível com equipamento em 
uso no TRE-AL.portanto não se caracteriza como serviço de natureza continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento. 
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Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

  

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 
equipamentos, 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 a instalação de firewalls, 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) 

 É exigida total compatibilidade dos itens ofertados com o firewall Sonicwall NSA 
6600, em uso no Prédio Sede do TRE-AL. 

 O item deverá constar no documento "Supported SonicWall and 3rd party SFP and 
SFP+ modules that can be used with SonicWall firewalls", obtido no 
endereço https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-sonicwall-
and-3rd-party-sfp-and-sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-
firewalls/170504548236211/ 

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

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
2. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente  

termo, toda a documentação referente ao mesmo; 
3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à 

boa execução das obrigações contratuais; e 
4. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o  

contraditório e ampla defesa. 
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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, 
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 
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Especificações do Item 01 

Transceicer 10GbE 

1. Transceiver para fibra multimodo; 
2. Interface GBIC do tipo SFP+ 10GBASE-SR multimodo 850nm, com conector LC 

duplex; 
3. Suporte à distância de pelo menos 300m; 
4. Compatibilidade total com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal; 
5. Garantia mínima de 12 meses; 
6. É exigida, para efeito de comprovação de compatibilidade, que o item cotado esteja 

incluído na lista disponibilizada no endereço 
https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-sonicwall-and-3rd-
party-sfp-and-sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-firewalls/. 

7. Todos os transceivers cotados devem ser de mesma marca e modelo. 

  

Especificações do Item 02 

Transceicer UTP 

1. Transceiver para cabo UTP; 
2. Interface GBIC do tipo SFP com suporte às velocidades 10/100/1000, compatível com 

conectores RJ-45; 
3. Suporte à distância de 300m; 
4. Compatibilidade total com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal; 
5. Garantia mínima de 12 meses; 
6. É exigida, para efeito de comprovação de compatibilidade, que o item cotado esteja 

incluído na lista disponibilizada no endereço 
https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-sonicwall-and-3rd-
party-sfp-and-sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-firewalls/. 

7. Todos os transceivers cotados devem ser de mesma marca e modelo. 

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

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e 
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1): 

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

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

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

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2): 
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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 
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais 
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar 
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

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

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

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

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens 
pertencentes ao escopo desta contratação. 
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Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

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

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

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 

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

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

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

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

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

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

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

b. Multa de: 

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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 
5% 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 10
% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 
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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. 5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 10% 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. 5% 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 12 (doze) meses. 
 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 
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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: 

  

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

          

          

TOTAL:   

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

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

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

  

  

RESUMO DE STATUS DA ATA 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:   

Quantitativo executado via 

Ordem de Fornecimento nº 001/20YY  
  

Quantitativo executado via 

Ordem de Fornecimento nº 002/20YY  
  

SALDO ATA:   

  

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Maceió, 08 de março de 2021. 

 
 

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO 
Membro da Comissão, 

 
 

CRISTINO HERMANO DE BULHÕES 
Chefe de Seção 
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ANEXO II 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
  
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0001098-81.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 43/2021 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, 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, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,  
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, 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 aquisição dos equipamentos abaixo 
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 
43/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, 
do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, 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 43/2021: 

 
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 16.3.1 do edital do PE nº 43/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR UNITÁRIO  
 (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 
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3.1. O prazo máximo para entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento 
equivalente. 
 
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 objeto registrado 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: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

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

6.3.  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.  

6.4.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
no sítio do fabricante. 
 
6.5.   A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

 
6.6.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
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6.7.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.8.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.9.    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. 
 
6.10.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades:  
 
a. Advertência:  
 

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

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

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

b.1.1. 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 
5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. 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 de 10% 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. 

b.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; 

b.2.1. 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 
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b.2.2. 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. 

b.3. 5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
 
b.4.  10% 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; 
 
b.5. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Fornecimento; 
 

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.  
 
7.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada. 
 
7.3. As sanções previstas nos itens "7.1.a", “7.1.c” e “7.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
7.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
 
7.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
7.6.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do 
art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.. 
 
7.7.  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. 
 
7.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
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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. 
 
7.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.12. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.13. 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. 
 
7.14. 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.  
 
7.15.  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. 
 
7.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, 
em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a contratada 
atender aos seguintes requisitos: 

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

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

8.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.  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. 
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8.6.  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% 

 
8.7.  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. 

 
9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
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 duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 
Pela Empresa: 

Representante da empresa 
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Nº 174, terça-feira, 14 de setembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 6000-54.2021.4.05. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de
materiais de marcenaria para a implantação do Laboratório de Inovação no Anexo I
(ESMAFE) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 26. Edital:
14/09/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci Falcão,
Bairro do Recife - Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00033-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 14/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 27/09/2021 às 13h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste
certame licitatório.Em caso de divergência entre as especificações técnicas do objeto
descritas no Sistema SIASG do portal Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital,
prevalecerão estas.c) Em caso de haver vencedora para o Lote 1, o Lote 2 será cancelado,
desconsiderando-se as propostas registradas, se houver..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 11/09/2021) 90031-00001-2021NE099999
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2°Aditivo ao Contrato n°36/2020. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ n°06.984.836/0001-54.
PAV n°0004935-24.2021.4.05.7000-TRF5ªRegião. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do
Contrato por mais 12(doze)meses. Fundamento Legal: art.57,II da Lei n°8.666/1993, item
7.1 da Cláusula Sétima do Contrato. Vigência: 24/10/2021 até 23/10/2022. Valor:R$
370.000,00 (trezentos e setenta mil reais). Recursos Orçamentários: PTRES-168462; ED-
339040.21. Assinatura: 10/09/2021. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria
Administrativa-TRF5ªR. e Clayton Montarroyos Nascimento de Oliveira, representante da
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 0001749-43.2021.6.01.8000. Contrato TRE/AC n.º 14/2021. Contratante:
TRE/AC. Contratada: INGRAM MICRO BRASIL LTDA, CNPJ n.º 01.771.935/0010-25. Objeto:
Fornecimento de solução Appliance de Backup em disco e em fita. Valor: R$ 247.080,00
(duzentos e quarenta e sete mil e oitenta reais). Período de Vigência: data da publicação
do seu extrato no Diário Oficial da União à data do encerramento da vigência da garantia
estipulada na cláusula 10.1 do Contrato (60 meses). Dotação orçamentária: Ação - 20GP;
Natureza da Despesa - 44.90.52.35; Plano Interno - INV EQUTIC. Fundamento Legal: Leis n.º
10.520/2002 e n.º 8.666/93. Data de Assinatura: 13/09/2021. Signatários: Rosana
Magalhães da Silva, Diretora-Geral do TRE/AC, Neiva Maria da Silva e Francisco Augusto
Zanet, representantes da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0001538-07.2021.6.01.8000. Sétimo Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC
n.º 23/2016. Contratante: TRE/AC. Contratada: PROTEGE S/A, CNPJ nº 43.035.146/0054-97.
Objeto: prorrogar, com fundamento no artigo 57, §4º, da Lei nº 8.666/93, no período de
11/09/2021 a 31/12/2021. Data de assinatura: 10/09/2021. Signatários: Rosana Magalhães
da Silva, Diretora-Geral do TRE/AC, Abel Correia Lima Filho e Edmum Barros da Silva,
epresentantes da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021

Proc. SEI nº 0002181-35.2021.6.02.8000. Objeto: contratação de empresa do
ramo da construção civil com o objetivo de executar os serviços de reforma no novo prédio
do Cartório Eleitoral de Palmeira dos Índios - 10ª Zona Eleitoral, com fornecimento de
material e mão de obra. Data da entrega dos envelopes e abertura da habilitação: dia
1º/10/2021, às 9 h. Local: 6º andar do TRE/AL. O edital poderá ser obtido no endereço
eletrônico www.tre-al.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-
contas/contratacoes/licitacoes/tomada-de-precos/tomada-de-precos-2021 ou em mídia
digital fornecida pelo requerente, no 6º andar do prédio sede do TRE/AL, na SLC, situado
na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió/AL. Esclarecimentos: entrar em
contato diretamente com a SLC através dos telefones (82) 2122-7764/7765 ou, ainda, pelo
e-mail: slc@tre-al.jus.br.

Maceió, 13 de setembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0001098-81.2021. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de
Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio
Sede do TRE/AL.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 14/09/2021 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00043-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 14/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 28/09/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 13/09/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0005934-97.2021. Objeto: Aquisição de material de consumo,
expediente/copa e cozinha/acondicionamento e embalagens, para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022,
conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I-A do edital.. Total de Itens
Licitados: 10. Edital: 14/09/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00044-
2021. Entrega das Propostas: a partir de 14/09/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/09/2021 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 13/09/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 6967/2021 TRE-AM Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.
21/2020, de execução de remanescente de obra de engenharia para construção do imóvel
destinado a abrigar o cartório eleitoral da 27ª ZE - Urucará/AM. CONTRATANTE: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADO (A): TRJ CONSTRUÇÕES LTDA.
Fundamentação Legal: em conformidade com os termos de Edital de Tomada de Preços n.
01/2020, e seus anexos, com disposto na Lei 8.666/93 e alterações subsequentes,
especialmente em seu art. 57, § 1º, inciso II. Do Objeto: alteração do parágrafo único da
Cláusula Segunda (Do Prazo de Vigência e da Execução dos Serviços). DO PRAZO DE
VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O período de vigência do presente Contrato
contar-se-á a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial da União até o
término do prazo de garantia dos serviços, estabelecido na CLÁUSULA SÉTIMA. PARÁGRAFO
ÚNICO: O prazo para execução do objeto será de 171 (cento e setenta e um) dias corridos,
a contar da data do recebimento da ordem de serviço pela CONTRATADA. Data da
Assinatura: 08/09/2021. Assinam: Desdor. Presidente, WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo
Contratante, o Sr. SEBASTIÃO THEOTO RAMOS CORRÊA, pelo(a) Contratado(a).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 044/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a empresa GILBERTO VITÓRIA DE ALMEIDA. OBJETO: Serviços de organização de
eventos e/ou cerimonial com a disponibilização específica de Mestre de Cerimônias.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e Pregão n.º 22/2021. Valor total: R$ 10.200,00.
Dotação Orçamentária: Elemento 3.3.3.90.39.23 e Ação 02.122.0033.20GP.0029. Processo
SEI 0011299-51.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 18 (dezoito) meses, contados a partir da data
de sua assinatura. ASSINATURA: 13/09/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE-BA e o Sr. Gilberto Vitória de Almeida, pela Contratada.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0014537-78.2021.6.05.8000 OBJETO: 15º Pregão Week Semana
Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão. FAVORECIDO: INSTITUTO NEGÓCIOS
PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - INP.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento 3.3.3.90.39.48. Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR: R$ 23.550,00.
RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 10/09/2021.

Salvador, 13 de setembro de 2021.

RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA
Diretor-Geral do TRE-BA.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Aditivo ao Contrato n.º 96/2020, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia e a Empresa AS ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Alteração quantitativa. FUNDAMENTO
LEGAL: art. 65, I, alínea "b", da Lei n.º 8.666/93. Processo SEI: 0137508-02.2020.6.05.8000.
ASSINATURA: 10/09/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA, e o Sr.
Túlio Vilasboas Reis, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Aditivo ao Contrato n.º 45/2019, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia e a Empresa V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA. OBJETO: Prorrogação. FUNDAMENTO
LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. Processo SEI: 0052066-05.2019.6.05.8000.
ASSINATURA: 13/09/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr.
Alexandre Mendonça Valente Gonçalves, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2021.

Espécie: Pregão Eletrônico n.º 41/2021. Processo n.º 9968/2021. Objeto: é a
aquisição de equipamentos e utensílios de uso geral para este Regional. O certame foi
considerado frustrado pois após a fase de lances, todos os itens ficaram acima dos seus
valores de referência. Apenas uma empresa aceitou a negociação proposta no chat, para
fornecer seu produto (item 1) ao respectivo preço estimado. Porém, a marca ofertada foi
reprovada pela SEPAT, após análise. Para os demais itens, não houve interesse nas
negociações propostas, tudo conforme mensagens da Ata de Realização do Pregão Eletrônico.
Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data: 09/09/2021

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 22/2019 celebrado com a empresa
KENTA INFORMÁTICA LTDA. Objeto: a fim de reajustar retroativamente a 11 de julho de
2021 o valor do contrato no percentual de 8,99% (oito vírgula noventa e nove por cento),
correspondente ao IPCA acumulado de 12 meses para o mês de julho de 2021, passando
o valor unitário da licença para R$ 261,58 (duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e
oito centavos), correspondendo mensalmente a R$ 1.831,03 (mil, oitocentos e trinta e um
reais e três centavos), totalizando anualmente R$ 21.972,38 (vinte e um mil, novecentos e
setenta e dois reais e trinta e oito centavos), de acordo com a planilha anexa.
Fundamento: consoante o art. 65, II, da Lei n.º 8.666/93, bem como no PAD n.º
13.327/2021. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. DATA:
09/09/2021.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 34/2020 celebrado com
a empresa REFORMAR ELEVADORES LTDA. Objeto: a fim de reajustar
retroativamente a 3 de junho de 2021 o valor do contrato no percentual de
8,35% (oito vírgula trinta e cinco por cento), correspondente ao IPCA
acumulado de 12 meses para o mês de junho de 2021, passando o valor anual
do contrato para R$ 13.836,21 (treze mil, oitocentos e trinta e seis reais e
vinte e um centavos), de acordo com a planilha anexa. Fundamento: consoante
o art. 65, §8º, da Lei n.º 8.666/93, bem como no PAD n.º 12.455/2021. Assina,
pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. DATA: 08/09/2021.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 14/09/2021, às 16:14, 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
0945613 e o código CRC 12897746.

0001098-81.2021.6.02.8000 0945613v1
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De: "Andrea de Albuquerque César" <andreacesar@tre-al.jus.br>
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 27/09/2021 06:08 PM
Assunto: [pregoeiro] [slc] PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNIICO Nº 43//2021 {01}

 
From: "Pedro S. Alves" <pedro@inovazul.com.br>
To: Andréa de Albuquerque César <andreacesar@tre-al.jus.br>
Cc: Cezar carioca <cezar.carioca@inovazul.com.br>
Date: Thu, 23 Sep 2021 17:12:06 -0300
Subject: [slc] PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNIICO Nº 43//2021 {01}
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Senhor(a) Pregoeiro(a),
 
A PONTO AZUL COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, pessoa jurídica d
inscrita no CNPJ sob o número 25.037.327/0001-69 e IE
nº 07.772.547/001-04, sediada na Avenida Pau Brasil Lote 6, Edi�cio E-Business, sala 703, Águas Cl
interessada no procedimento licitatório acima referido, vem solicitar esclarecimentos sobre o Edita
estabelecido no item 14.5. do referido Edital.
 
Atenciosamente,
 

Pedro Souza Alves
+55 61 9 8165-1554 pedro@inov

+55 61 3703-4444 www.inovaz
Avenida Pau Brasil, Lote 06, Sala 704
Ed. E-Business, Águas Claras – Brasília CEP 71.916-500
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Anexados:

Arquivo:
Questionamento.docx

Tamanho:
93k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document
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Brasília, 23 de setembro de 2021.

Ao

Pregoeiro

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE-AL

Referente: Pregão Eletrônico (SRP) 043/2021

Senhor(a) Pregoeiro(a),

A PONTO AZUL COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,

pessoa  jurídica  de  direito  privado  inscrita  no  CNPJ  sob  o  número  25.037.327/0001-69  e  IE

nº 07.772.547/001-04, sediada na Avenida Pau Brasil Lote 6, Edifício E-Business, sala 703, Águas
Claras-DF, como empresa interessada no procedimento licitatório acima referido, vem solicitar
esclarecimentos sobre o Edital, conforme estabelecido no item 14.5. do referido Edital.

Esclarecimento 1        

A  contratante  exige  que  os  tranceivers  ofertados  sejam  compatíveis  com  o  equipamento  já
existente em seu parque (Sonicwall NSA 6600) e que essa compatibilidade seja provada através de
uma  lista  oficial  de  compatibilidade  no  site  da  fabricante  (Sonicwall):

https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-sonicwall-and-3rd-party-sfp-and-
sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-firewalls/170504548236211/. Ao analisar a lista de

compatibilidade  disponibilizada  no  site  da  Sonicwall,  verifica-se  que  muitos  transceivers  já  se
encontram fora de produção. Por isso, entende-se que os novos modelos que comprovadamente
substituam  os  Part-Numbers  dos  transceivers,  listados  de  forma  oficial  e  que  foram

descontinuados  pelos  seus  fabricantes,  serão  aceitos  pela  contratante.  É  correto  o  nosso
entendimento?

Av. Pau Brasil, Lote 6, Ed. E-Business, Sala 703, Águas Claras – DF CEP 71.916-500 – Brasília/DF pg. 1
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Certos de contar com o zelo do(a) Sr.(a) Pregoeiro(a) em esclarecer as dúvidas ora apontadas em
relação ao edital  de convocação para o certame, e de que suas decisões serão no sentido de
ampliar a disputa e economicidade do futuro contrato, despedimo-nos.

Brasília, 23 de setembro de 2021.

__________________________________
Cezar Augusto Carioca

Sócio Proprietário
administrativo@inovazul.com.br

(61) 9 9411-7460
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2021.
Senhor Coordenador,
 
A Empresa Ponto Azul Comércio e Serviços em

Tecnologia da Informação Eireli, solicita os esclarecimentos
contidos no evento 0950439.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 27/09/2021, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950440 e o código CRC D6F804CB.

0001098-81.2021.6.02.8000 0950440v1
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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 2021.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Desde que comprovada documentalmente a

alegação, contida na descrição do Esclarecimento 1, do
evento 0950439, estará correto o entedimento do licitante.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 27/09/2021, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950454 e o código CRC 205F8AAC.

0001098-81.2021.6.02.8000 0950454v1
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Esclarecimento 28/09/2021 11:29:24
 
“Senhor(a) Pregoeiro(a), A PONTO AZUL COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, pessoa jurídica
de direito privado inscrita no CNPJ sob o número 25.037.327/0001-69 e IE nº 07.772.547/001-04, sediada na Avenida Pau
Brasil Lote 6, Edifício E-Business, sala 703, Águas Claras-DF, como empresa interessada no procedimento licitatório acima
referido, vem solicitar esclarecimentos sobre o Edital, conforme estabelecido no item 14.5. do referido Edital.
Esclarecimento 1 A contratante exige que os tranceivers ofertados sejam compatíveis com o equipamento já existente em
seu parque (Sonicwall NSA 6600) e que essa compatibilidade seja provada através de uma lista oficial de compatibilidade no
site da fabricante (Sonicwall): https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-sonicwall-and-3rd-party-sfp-
andsfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-firewalls/170504548236211/. Ao analisar a lista de compatibilidade
disponibilizada no site da Sonicwall, verifica-se que muitos transceivers já se encontram fora de produção. Por isso,
entende-se que os novos modelos que comprovadamente substituam os Part-Numbers dos transceivers, listados de forma
oficial e que foram descontinuados pelos seus fabricantes, serão aceitos pela contratante. É correto o nosso entendimento?
Certos de contar com o zelo do(a) Sr.(a) Pregoeiro(a) em esclarecer as dúvidas ora apontadas em relação ao edital de
convocação para o certame, e de que suas decisões serão no sentido de ampliar a disputa e economicidade do futuro
contrato, despedimo-nos.”

 
Fechar
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Resposta 28/09/2021 11:29:24
 
RESPOSTA DA UNIDADE TÉCNICA- INFORMÁTICA TRE/AL RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:
“À PREG Sr. Pregoeiro, Desde que comprovada documentalmente a alegação, contida na descrição do Esclarecimento 1, do
evento 0950439, estará correto o entedimento do licitante. Atenciosamente.” PELO EXPOSTO, CONSIDERANDO QUE A
UNIDADE DE TI/TRE-AL, ÚNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA, NÃO ACRESCENTOU
QUALQUER ELEMENTO TÉCNICO DE FORMA TEMPESTIVA, ATRIBUÍNDO, EXCLUSIVAMENTE, O ÔNUS DA PROVA AO
REQUERENTE, VISANDO UMA POSSÍVEL RETIFICAÇÃO E/OU REVISÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, A LICITAÇÃO
TRANSCORRERÁ CONFORME AS DETERMINAÇÕES DO EDITAL E LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

 
Fechar
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Pregão Eletrônico

70011 .432021 .5780 .4860 .10041632

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00043/2021 (SRP)

 
Às 14:00 horas do dia 28 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0001098-81.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00043/2021.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Transceivers compatíveis
com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL.. 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: Transceiver
Descrição Complementar: Transceiver 10GbE, com conector LC, compatível com o firewall Sonicwall NSA 6600.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 334,0400 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 2
Descrição: Transceiver
Descrição Complementar: Transceiver UTP, com conector RJ-45 (UTP) fêmea, compatível com o firewall
Sonicwall NSA 6600.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 304,7100 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - Transceiver

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
28.899.422/0001-60 INOVAZUL

CHAIN
COMERCIO E
SERVICOS
EM
TECNOLOGIA
DA INF

Sim Sim 8 R$ 3.418,1600 R$ 27.345,2800 28/09/2021
11:42:21

Marca: Sonicwall 
Fabricante: Sonicwall 
Modelo / Versão: 01-SSC-9785 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver 10GbE, com conector LC, compatível com o firewall
Sonicwall NSA 6600. Fabricante Sonicwall. PN: 01-SSC-9785. 
Porte da empresa: ME/EPP

27.836.512/0001-49 V & M
NEGOCIOS
EIRELI

Sim Sim 8 R$ 8.900,0000 R$ 71.200,0000 28/09/2021
08:56:36

Marca: Finisar 
Fabricante: Finisar 
Modelo / Versão: FTLX8571D3BCL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Transceiver para fibra multimodo; 2. Interface GBIC do tipo
SFP+ 10GBASE-SR multimodo 850nm, com conector LC duplex; 3. Suporte à distância de pelo menos 300m;
4. Compatibilidade total com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal; 5. Garantia mínima de
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12 meses; 6. É exigida, para efeito de comprovação de compatibilidade, que o item cotado esteja incluído na
lista disponibilizada no endereço https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-sonicwall-
and-3rdparty- sfp-and-sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-firewalls/. 7. Todos os transceivers
cotados devem ser de mesma marca e modelo. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 8.900,0000 27.836.512/0001-49 28/09/2021 14:00:00:733
R$ 3.418,1600 28.899.422/0001-60 28/09/2021 14:00:00:733
R$ 2.640,0000 27.836.512/0001-49 28/09/2021 14:35:18:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

28/09/2021
14:01:28 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 28/09/2021
14:10:01 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

28/09/2021
14:34:28 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

28/09/2021
14:34:28

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance
entre R$ 3.418,1600 e R$ 8.900,0000.

Encerramento 28/09/2021
14:39:29 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

28/09/2021
14:39:29 Encerrada etapa fechada do item.

Recusa de
proposta

28/09/2021
14:55:00

Recusa da proposta. Fornecedor: V & M NEGOCIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.836.512/0001-49,
pelo melhor lance de R$ 2.640,0000. Motivo: proposta recusada com fulcro no item 9.3.1 do
edital, valor ofertado acima do estimado pela administração, licitante CONFIRMA A
IMPOSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO NA SESSÃO.

Recusa de
proposta

28/09/2021
14:59:12

Recusa da proposta. Fornecedor: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA
DA INF, CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60, pelo melhor lance de R$ 3.418,1600. Motivo:
LICITANTE REGISTRA NA SESSÃO: "Senhor Pregoeiro, infelizmente chegamos ao nosso
melhor preço para os itens 1 e 2. Os preços estimados estão muito abaixo do valor de custo."
RECUSA COM FULCRO NO ITEM 9.3.1 EDITAL

Cancelado no
julgamento

28/09/2021
15:00:16

Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO NA FASE DE NEGOCIAÇÃO.
LICITANTES REGISTRAM A IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAR O VALOR ESTIMADO PELA
ADMINISTRAÇÃO

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Transceiver

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
27.836.512/0001-49 V & M

NEGOCIOS
EIRELI

Sim Sim 8 R$ 2.450,0000 R$ 19.600,0000 28/09/2021
08:56:36

Marca: Finisar 
Fabricante: Finisar 
Modelo / Versão: FCLF-8521-3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Transceiver para cabo UTP; 2. Interface GBIC do tipo SFP
com suporte às velocidades 10/100/1000, compatível com conectores RJ-45; 3. Suporte à distância de
300m; 4. Compatibilidade total com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal; 5. Garantia
mínima de 12 meses; 6. É exigida, para efeito de comprovação de compatibilidade, que o item cotado esteja
incluído na lista disponibilizada no endereço https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-
sonicwall-and-3rdparty- sfp-and-sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-firewalls/. 7. Todos os
transceivers cotados devem ser de mesma marca e modelo. 
Porte da empresa: ME/EPP

28.899.422/0001-60 INOVAZUL
CHAIN
COMERCIO E
SERVICOS
EM
TECNOLOGIA
DA INF

Sim Sim 8 R$ 3.067,5800 R$ 24.540,6400 28/09/2021
11:42:21

Marca: Sonicwall 
Fabricante: Sonicwall 
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Modelo / Versão: 01-SSC-9791 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver UTP, com conector RJ-45 (UTP) fêmea, compatível
com o firewall Sonicwall NSA 6600. Fabricante: Sonicwall PN: 01-SSC-9791. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.067,5800 28.899.422/0001-60 28/09/2021 14:00:00:733
R$ 2.450,0000 27.836.512/0001-49 28/09/2021 14:00:00:733
R$ 1.740,0000 27.836.512/0001-49 28/09/2021 14:30:06:570

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

28/09/2021
14:01:59 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 28/09/2021
14:10:02 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

28/09/2021
14:29:20 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

28/09/2021
14:29:20

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance
entre R$ 2.450,0000 e R$ 3.067,5800.

Encerramento 28/09/2021
14:34:21 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

28/09/2021
14:34:21 Encerrada etapa fechada do item.

Recusa de
proposta

28/09/2021
14:55:20

Recusa da proposta. Fornecedor: V & M NEGOCIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.836.512/0001-49,
pelo melhor lance de R$ 1.740,0000. Motivo: proposta recusada com fulcro no item 9.3.1 do
edital, valor ofertado acima do estimado pela administração, licitante CONFIRMA A
IMPOSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO NA SESSÃO.

Recusa de
proposta

28/09/2021
14:59:00

Recusa da proposta. Fornecedor: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA
DA INF, CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60, pelo melhor lance de R$ 3.067,5800. Motivo:
LICITANTE REGISTRA NA SESSÃO: "Senhor Pregoeiro, infelizmente chegamos ao nosso
melhor preço para os itens 1 e 2. Os preços estimados estão muito abaixo do valor de custo."
RECUSA COM FULCRO NO ITEM 9.3.1 EDITAL

Cancelado no
julgamento

28/09/2021
15:00:30

Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO NA FASE DE NEGOCIAÇÃO.
LICITANTES REGISTRAM A IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAR O VALOR ESTIMADO PELA
ADMINISTRAÇÃO

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 28/09/2021
14:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 28/09/2021

14:03:42
Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Finalizada a análise preliminar das propostas
cadastradas, favor, observem a mensagem do sistema para início da fase

competitiva.
Sistema 28/09/2021

14:10:01
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 28/09/2021

14:10:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 28/09/2021
14:10:02

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 28/09/2021
14:29:20

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 2.450,0000 e R$ 3.067,5800 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:34:20 do dia 28/09/2021.
Sistema 28/09/2021

14:34:21
O fornecedor da proposta no valor de R$ 3.067,5800 não enviou lance único e

fechado para o item 2.
Sistema 28/09/2021

14:34:21
O item 2 está encerrado.

Sistema 28/09/2021
14:34:28

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 3.418,1600 e R$ 8.900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:39:28 do dia 28/09/2021.
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Sistema 28/09/2021
14:39:29

O fornecedor da proposta no valor de R$ 3.418,1600 não enviou lance único e
fechado para o item 1.

Sistema 28/09/2021
14:39:29

O item 1 está encerrado.

Sistema 28/09/2021
14:40:20

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 28/09/2021
14:42:35

Para V & M NEGOCIOS EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a melhor
classificada nos itens 01 e 02, preliminarmente questiono: É sua melhor oferta para

os itens 01 e 02?
27.836.512/0001-

49
28/09/2021
14:44:00

Boa tarde. Sim, é a nossa melhor oferta

Pregoeiro 28/09/2021
14:44:26

Para V & M NEGOCIOS EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a melhor
classificada nos itens 01 e 02, preliminarmente questiono: É sua melhor oferta para

os itens 01 e 02?
27.836.512/0001-

49
28/09/2021
14:45:48

Sim, é o menor valor que conseguimos ofertar.

Pregoeiro 28/09/2021
14:47:13

Para V & M NEGOCIOS EIRELI - Sr.(a) Licitante, os valores ofertados por V.Sª estão
acima do estimado pela Administração, item 01 R$334,04 e item 02 R$304,71.
Considerando a resposta de V.Sª, bem como, a declaração que estava ciente de
todas as condições do Edital e anexo, infelizmente vamos recusar as propostas.

Gostaria de se pronunciar?
27.836.512/0001-

49
28/09/2021
14:48:58

Nao temos condicao de fornecer pelo valor estimado.

Pregoeiro 28/09/2021
14:51:27

Para V & M NEGOCIOS EIRELI - Agradeço a participação, manteremos a recusa.
Tenha uma boa tarde.

Pregoeiro 28/09/2021
14:53:13

Para INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF - Sr.(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª é a próxima na ordem de classificação nos itens 01 e 02,
considero que V.Sª está acompanhando a sessão eletrônica, questiono, da mesma

forma, é sua melhor proposta para os itens?
28.899.422/0001-

60
28/09/2021
14:54:40

Senhor Pregoeiro, infelizmente chegamos ao nosso melhor preço para os itens 1 e
2. Os preços estimados estão muito abaixo do valor de custo.

Pregoeiro 28/09/2021
14:57:29

Para INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF - Sr.(a)
Licitante, agradeço pela participação e informação relativa aos valores de mercado.

Vamos relatar à Administração a fim de realizar nova cotação de preços.
Recusaremos a suas propostas. Tenha uma boa tarde.

Sistema 28/09/2021
15:00:16

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 28/09/2021
15:01:26

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/09/2021 às
15:22:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da
sessão pública

28/09/2021
14:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

28/09/2021
14:10:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

28/09/2021
14:40:20 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 28/09/2021
15:00:16 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

28/09/2021
15:01:26

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/09/2021 às
15:22:00.

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 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:22 horas do dia
28 de setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Equipe de Apoio
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00043/2021 (SRP) 
 

Às 15:22 horas do dia 28 de setembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00043/2021, referente ao
Processo nº 0001098-81.2021, o pregoeiro, Sr(a) WEBER BEZERRA CAVALCANTI, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Transceiver
Descrição Complementar: Transceiver 10GbE, com conector LC, compatível com o firewall Sonicwall NSA 6600.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 334,0400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado
no

julgamento

28/09/2021
15:00:16

Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO NA FASE DE NEGOCIAÇÃO.
LICITANTES REGISTRAM A IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAR O VALOR ESTIMADO PELA
ADMINISTRAÇÃO

Item: 2
Descrição: Transceiver
Descrição Complementar: Transceiver UTP, com conector RJ-45 (UTP) fêmea, compatível com o firewall Sonicwall
NSA 6600.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 304,7100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado
no

julgamento

28/09/2021
15:00:30

Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO NA FASE DE NEGOCIAÇÃO.
LICITANTES REGISTRAM A IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAR O VALOR ESTIMADO PELA
ADMINISTRAÇÃO

Fim do documento
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2021.
Srª Secretária Adm. Substituta.
 
Reporto-me no presente para registrar o fracasso

do Pregão 43/2021, considerando que os participantes,
proposta apresentadas itens 01 e 02, informaram na sessão a
impossibilidade de aceitar os valores estimados pela
administração, eventos: Ata Pregão 0950870, Termo de
Adjudicação registro fracasso evento 0950871.

 
Respeitosamente.
 
 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI
ANALISTA JUDICIÁRIO- ÁREA FIM
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 28/09/2021, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950872 e o código CRC CB932A2A.

0001098-81.2021.6.02.8000 0950872v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor,
 
Faço remessa dos autos a essa unidade superior para

ciência do resultado do Pregão Eletrônico TRE/AL Nº 43/2021 (v.
doc. 0950872); aquiescendo, evoluí-los à e. Presidência para
declaração do fracasso do certame e homologação dos atos
praticados pelo pregoeiro, se for o caso.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/09/2021, às 17:58, 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
0950996 e o código CRC 0F20658F.

0001098-81.2021.6.02.8000 0950996v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 01 de outubro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Considerando o registro contido no Despacho

PREG 0950872, relatando o fracasso do Pregão Eletrônico n.º
43/2021, que tinha por objeto o Registro de Preços para eventual
aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall
Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL, submeto o
presente procedimento à superior consideração de Vossa Excelência
sugerindo, salvo melhor juízo, a homologação dos atos do
pregoeiro, além da autorização para repetição do certame.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 01/10/2021, às 13:57, 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
0952984 e o código CRC ACF13BBF.

0001098-81.2021.6.02.8000 0952984v1
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PROCESSO : 0001098-81.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Homologação. Atos do Pregoeiro. Autorização. Repetição. Certame licitatório.

Decisão nº 2259 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista o pronunciamento supra do Senhor
Diretor-Geral Substituto no evento SEI 0952984, com fulcro nas
informações da Secretaria de Administração (0950996) e Despacho
PREG SEI 0950872, noticiando o fracasso do Pregão Eletrônico n°
43/2021, que tinha por objeto o Registro de Preços para eventual
aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall
Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL,
HOMOLOGO os atos praticados pelo Pregoeiro, nos termos do
inciso IV, art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000, ao tempo em que
AUTORIZO a realização de novo certame.

Retornem os autos à Secretaria de Administração para
conhecimento, registros e adoção das providências
administrativas que se revelem necessárias ou recomendáveis à
consecução do feito.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
04/10/2021, às 18:37, 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
0953623 e o código CRC 679B7A4D.

0001098-81.2021.6.02.8000 0953623v2
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00043/2021 (SRP)

 
Às 08:58 horas do dia 08 de outubro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0001098-81.2021,
Pregão nº 00043/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Transceiver
Descrição Complementar: Transceiver 10GbE, com conector LC, compatível com o firewall Sonicwall NSA 6600.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 334,0400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado

no
julgamento

28/09/2021
15:00:16 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO NA FASE DE
NEGOCIAÇÃO. LICITANTES REGISTRAM A IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAR O

VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO

Homologado 08/10/2021
08:58:02

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 2
Descrição: Transceiver
Descrição Complementar: Transceiver UTP, com conector RJ-45 (UTP) fêmea, compatível com o firewall Sonicwall NSA
6600.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 304,7100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado

no
julgamento

28/09/2021
15:00:30 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO NA FASE DE
NEGOCIAÇÃO. LICITANTES REGISTRAM A IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAR O

VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO

Homologado 08/10/2021
08:58:05

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

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

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2021.
À COMAP, para providências necessárias à

repetição do certame, nos termos autorizados pela
Presidência, na Decisão nº 2259 (doc. 0953623).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/10/2021, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0957182 e o código CRC 2835674E.

0001098-81.2021.6.02.8000 0957182v1
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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 outubro de 2021.
 
 
Diante do fracasso do Pregão Eletrônico nº

43/2021, Despacho PREG 0950872, e da autorização para
repetição do certame, Decisão 2259, 0953623, encaminho os
presentes autos, à SEIC, para revisão da pesquisa de preços,
caso entenda necessária.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 11/10/2021, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0957584 e o código CRC F8C2D8CF.
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAPCoordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de ComprasSeção de Compras

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Item 1: Transceiver 10GbE

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.400,00R$ 2.400,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Departamento Nacional de Obras Contra a Seca 

Administração Central

Objeto:Objeto: Aquisição de equipamentos de redes, incluindo assim, treinamento, suporte e

garantia on-site pelo período de 36 (trinta e seis) meses, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas no Edital e em seus anexos..

Descrição:Descrição: TRANSCEIVERTRANSCEIVER - TRANSCEIVER SFP+ 10GB ATÉ 300M

CatMat:CatMat: 150812150812 - TRANSCEIVER

Data:Data: 28/05/2021 11:10

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:52021 / UASG:193002

Lote/Item:Lote/Item: 1/5

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 12/10/2021 10:43:17  (IP: 2804:14d:1283:9674::d024)Relatório gerado no dia 12/10/2021 10:43:17  (IP: 2804:14d:1283:9674::d024)

Relatório de Cotação: Transceiver 10GbE

Pesquisa realizada entre 11/10/2021 16:19:25 e 11/10/2021 16:49:38Pesquisa realizada entre 11/10/2021 16:19:25 e 11/10/2021 16:49:38

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem PreçosPreços QuantidadeQuantidade
PreçoPreço

EstimadoEstimado
PercentualPercentual

PreçoPreço

EstimadoEstimado

CalculadoCalculado

TotalTotal

1) Transceiver 10GbE 1 1 Unidade R$ 2.400,00 (un) - R$ 2.400,00 R$ 2.400,00

2) Transceiver UTP 1 1 Unidade R$ 1.400,00 (un) - R$ 1.400,00 R$ 1.400,00

Valor Global:Valor Global:   R$ 3.800,00R$ 3.800,00

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 2.400,00 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 2.400,00 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 2.400,00

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade transceiver 10gbase-lr 1. transceiver sfp para conexão de fibras ópticas monomodo; 2. deve ser compatível com o padrão 10gbas

e-lr para fibras ópticas de até 10 kilometros; 3. deve possuir conector lc duplex; 4. velocidade de 10gbe; 5. deve ser compatível co

m os switches deste processo; 6. conforme disposto no inciso v, alínea a, do artigo 40 da lei 14.133, de 01 de abril de 2021 (v – ate

ndimento aos princípios: a) da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempe

nho;) este equipamento, por questões de compatibilidade, gerência, suporte e garantia, deve ser do mesmo fabricante dos demais 

equipamentos deste grupo (lote).

Relatório gerado no dia 12/10/2021 10:43:17 (IP: 2804:14d:1283:9674::d024)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNjBIc5bFdUg4wcSLijQDL04M%2by78f%2f7N3 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNjBIc5bFdUg4wcSLijQDL04M%252by78f%252f7N3 1 / 2
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Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: CE

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

02.213.325/0001-88
* VENCEDOR *

PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. R$ 2.400,00

Marca: Marca: HPE-ARUBA                                                
Fabricante: Fabricante: HPE-ARUBA                                                
Modelo: Modelo: Aruba 10G SFP+ LC SR 300m 

Item 2: Transceiver UTP

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.400,00R$ 1.400,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade do Rio Grande 

Pró-Reitoria Administrativa

Objeto:Objeto: Aquisição de Equipamentos de TI..

Descrição:Descrição: TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICATRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA - TRANSCEPTOR

CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA, TAXA TRANSMISSÃO 10/100/1000 MBPS,

TIPO CONECTOR RJ-45 E SC, TIPO FIBRA MONOMODO

CatMat:CatMat: 443760443760 - TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA, TAXA

TRANSMISSÃO 10/100/1000 MBPS TIPO CONECTOR RJ-45 E SC TIPO FIBRA

MONOMODO

Data:Data: 23/02/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:154042

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 15

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RS

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

01.115.345/0001-53
* VENCEDOR *

MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA R$ 1.400,00

Marca: Marca: INTELBRAS                                                
Fabricante: Fabricante: INTELBRAS                                                
Modelo: Modelo: KGSD 1120 A/B 

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 1.400,00 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 1.400,00 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 1.400,00

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade Transceiver UTP

Relatório gerado no dia 12/10/2021 10:43:17 (IP: 2804:14d:1283:9674::d024)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNjBIc5bFdUg4wcSLijQDL04M%2by78f%2f7N3 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNjBIc5bFdUg4wcSLijQDL04M%252by78f%252f7N3 2 / 2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de outubro de 2021.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de eventual aquisição de transceivers

compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em
uso no Prédio Sede do TRE/AL, conforme demanda anunciada
pela Coordenadoria de Infraestrutura, constante do Termo de
Referência presente no evento Sei 0863293.

Diante do fracasso do Pregão Eletrônico nº
43/2021, Despacho PREG 0950872, e da autorização para
repetição do certame, Decisão 2259, 0953623, os autos foram
encaminhados a esta Seção, para revisão da pesquisa de
preços, caso entenda necessária - Despacho COMAP
(0957584).

Em um breve histórico, importa registrar que existe
no mercado uma enorme variedade de modelos semelhantes
aos objetos demandados, com flutuação de valor que supera
1.000% (mil por cento) de acréscimo, a depender da sua
especificação e de seu fabricante.

O citado Termo de Referência exige, para efeito de
comprovação de compatibilidade, que o item cotado esteja
incluído na lista disponibilizada no endereço
https://www.sonicwall.com/support/knowledge-
base/supported-sonicwall-and-3rd-party-sfp-and-sfp-modules-
that-can-be-used-with-sonicwall-firewalls/, o que restringe
bastante as opções de aceitabilidade, ainda mais por se
tratarem de itens importados, o que inviabilizou que a
pesquisa anteriormente realizada fosse feita com bases nos
modelos especificados nesta lista.

Desta forma, com anuência da unidade
demandante, Despacho COINF (0926947), efetuamos a
pesquisa buscando-se objetos similares. No entanto, durante
o Pregão Eletrônico, onde as empresas apresentaram itens
constante da lista disponibilizada pela Soniwall, observou-se
uma enorme discrepância entre os valores cotados e os
propostos.

Assim, ampliamos a pesquisa de preço buscando-se
objetos similares dentro do patamar dos valores ofertados na
licitação, com colocação de ciência pela unidade
demandante, utilizando-se, ainda, de tais valores para fins de
aferição de estimativa de preço, o que resultou na tabela
abaixo.

Item Qtde Amazon Net
Computadores

Banco
de

Preços

Licitação Valor médio
Empresa

1
Empresa

2 Unitário Total

Transceiver R$ R$ R$ R$ R$
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1 Transceiver
10GbE 8 - R$ 2.025,75 R$

2.400,00
R$

3.418,16
R$

2.640,00
R$

2.620,98
R$

20.967,82

2 Transceiver
UTP 8 R$

1.891,97 - R$
1.400,00

R$
2.450,00

R$
1.740,00

R$
1.870,49

R$
14.963,94

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 13/10/2021, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0958158 e o código CRC FFAD92C7.

0001098-81.2021.6.02.8000 0958158v1
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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 outubro de 2021.

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Tratam os presentes autos de aquisição de Transceivers

compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no
Prédio Sede do TRE/AL, mediante sistema de registro de preços, de
acordo com o Termo de Referência - TIC 1, 0863293.

 
Referida aquisição já passou por um processo licitatório,

Pregão Eletrônico nº 43/2021, que restou fracassado, visto
a impossibilidade de aceitação, pelos licitantes, dos valores
estimados pela administração, conforme informa o pregoeiro no
Despacho PREG 0950872.

 
Constam deste feito a aprovação do Termo de Referência,

Despacho GSAD 0908837, bem como a atualização da pesquisa de
preços, Despacho SEIC 0958158.

 
Nesse sentido, dando continuidade ao trâmite,

encaminho o procedimento em tela à SLC, para para elaboração da
minuta do instrumento convocatório, em atendimento do artigo 4º,
Inciso IX, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, com consequente
remessa à AJ-DG para a competente análise.

 
Concomitantemente, à SAD para autorização de IRP.
 
Atenciosamente.
Despacho COMAP 0958707         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 279



 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 14/10/2021, às 10:21, 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
0958707 e o código CRC 6FC3634A.

0001098-81.2021.6.02.8000 0958707v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas
na aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 13/10/2021, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0958726 e o código CRC 60AA53F0.

0001098-81.2021.6.02.8000 0958726v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2021.
 
Aguardando autorização ou não para inclusão de

IRP para oportuna confecção de minuta de edital.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 14/10/2021, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0959410 e o código CRC 780E0087.

0001098-81.2021.6.02.8000 0959410v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2021.
 
 
À SLC, dispensando a intenção de registro de

preços, tendo em vista a proximidade do final do exercício e o
resultado da primeira IRP aberta, que restou deserta,
0938248.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/10/2021, às 14:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0959439 e o código CRC 74FE1041.

0001098-81.2021.6.02.8000 0959439v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002211  
  

PROCESSO Nº: 0001098-81.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2021 
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de 
Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede 
do TRE/AL, 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 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos) e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se 
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
 
1 - DO OBJETO. 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de 
Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede 
do TRE/AL, conforme especificações descritas no Anexo I 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. 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. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

2.4.  A expectativa de aquisição neste e no próximo exercício, a depender de 
orçamento, está indicada na tabela a seguir:  
 

Item 
Qtd Exercício 

2021 
Qtd Exercício 

 2022 
Observação 

01 02 06 

 A aquisição para o Exercício 2022 poderá sofer 
ajustes, a depender da performance mensurada 
após a instalação inicial.  

 Poderá ocorrer o adiantamento de aquisições, caso 
exista recursos orçamentários disponíveis. 

02 02 06 

 A aquisição no Exercício 2022 poderá sofer 
ajustes, a depender da performance mensurada 
após a instalação inicial.  

 Poderá ocorrer o adiantamento de aquisições, caso 
exista recursos orçamentários disponíveis. 

 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA 
 
3.1. O prazo máximo de entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento 
equivalente. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
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4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

6. 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). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame. 

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto 

no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
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5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

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

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 
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público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário de cada item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I-A; 

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

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

8.5.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 
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8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 
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8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB 

n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais licitados são: para o item 01, R$ 
2.620,98  (dois mil e seiscentos e vinte reais e noventa e oito centavos), e para o item 02, 
R$ 1.870,49 (um mil e oitocentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), que de 
modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em 
busca de preços inferiores. 
 
9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  
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9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 
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10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

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

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
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10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao 
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objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 
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habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total de cada item  ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

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

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 25.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

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

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. 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. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. 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 
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registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. 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. 
 
16.3.2. 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. 

 
16.4. 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. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. 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. 
 
16.8. 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. 
 
16.9. 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. 
 
16.10. 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. 
 
16.11. 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. 
 
16.12. 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; 
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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. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. 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. 
 

16.13. 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. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. 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. 
 
16.15. 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, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades 
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, 
a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização 
da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

16.15.1.2.1. A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
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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. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. 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 objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. 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. 

 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
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18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a)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; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. 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. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

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

20.3.  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.  
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20.4.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
no sítio do fabricante. 
 
20.5.   A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

 
20.6.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.7.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.8.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.9.    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. 
 
20.10.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades:  
 
a. Advertência:  
 

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

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

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

b.1.1. 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 
5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. 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 de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
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total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor. 

b.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; 

b.2.1. 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 

b.2.2. 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. 

b.3. 5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
 
b.4.  10% 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; 
 
b.5. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Fornecimento; 
 

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.  
 
21.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada. 
 
21.3. As sanções previstas nos itens "21.1.a", “21.1.c” e “21.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
21.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
 
21.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
21.6.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do 
art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.. 
 
21.7.  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. 
 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico para repetição (0959490)         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 305



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

21.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.10.  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. 
 
21.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.12. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.13. 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. 
 
21.14. 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.  
 
21.15.  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. 
 
21.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO.  
 
22.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a 
contratada atender aos seguintes requisitos: 

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

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
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22.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5.  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. 
 
22.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
22.7.  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. 

 
23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52. 
(Equipamentos e Material Permanente) 
 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

24.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
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ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

24.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

24.8.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.9.  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. 
 
24.10. 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. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
NEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
24.15. 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 2021. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

01. Objeto 
Registro de preço para eventual aquisição de Transceivers compatíveis com a  
solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL. 

02. Quantidade 

  

Item Descrição Qtd 

01 Transceiver 10GbE 08 

02 Transceiver UTP 08 

  

  

03. Resumo da 
Especificação do 
Objeto 

Item 01: Transceiver 10GbE, com conector LC, compatível com o firewall Sonicwall NSA 6600; 

Item 02: Transceiver UTP, com conector RJ-45 (UTP) fêmea, compatível com o firewall 

Sonicwall NSA 6600. 

04. Valor Estimado 

  

Item Descrição Qtd Valor Unitário Valor Total 

01 Transceiver 10GbE 08     

02 Transceiver UTP 08     

Total:   

  

A ser confirmado pela SEIC. 

  

05. Justificativa 
Os itens que se busca adquirir vão dar maior flexibilidade de uso e maior vazão de  
dados ao conjunto de firewalls Sonicwall NSA 6600 deste Regional, sendo assim,  
conferirão maior longevidade ao equipamento firewall em uso. 

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 

SSO/CIE/STI 
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11. Unidade Gestora 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): 

A presente licitação tem por objetivo a aquisição de transceivers 
compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede do 
TRE/AL. 

  

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

    

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

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

A contínua evolução na área de tecnologia da informação fornece novas 
soluções que tornam mais eficientes os meios de comunicação de dados, permitindo, 
desta maneira, a utilização de novos recursos como forma de aumentar disponibilidade, 
segurança e performance de tais meios. Torna-se crítica a  necessidade de se manter o 
ambiente operacional seguro. 

Neste sentido, como forma de permitir um maior grau de segurança entre 
os diversos segmentos de rede do Prédio Sede do TRE-AL, que conta com um conjunto de 
equipamentos firewall Sonicwall, se faz necessária a aquisição de transceivers 10GbE e 
1000BASE-TX, que permitam uma maior performance da comunição por meio destes 
firewalls, que seriam posicionados no núcleo da rede, onde qualquer comunicação entre 
os seguimentos receberia o tratamento por estes equipamentos. 

Além dos inúmeros eventos de invasão de redes disponíveis na literatura 
ou no registro de noticiário, neste momento de pandemia, COVID-19, com a edição dos 
mais diversos atos de teletrabalho ou afastamento para realização de trabalhos a partir 
de casa, a solução pode constituir medida vital para garantir conexões que, se por um 
lado, garantem o acesso pelos servidores de Sistemas e dados internos da instituição, 
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garanta, por outro lado, a segurança do maior ativo. maior valor de qualquer instituição: 
seus dados e informações. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

 Ampliar o nível de segurança da rede de computadores do Prédio Sede do TRE-AL por 
meio da segmentação realizada através do firewall 

 Ampliar a capacidade de portas UTP 10/100/100 do firewall 
 Permitir um maior aproveitamento da capacidade de processamento do firewall 
 Dar longevidade à solução atual 

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

 Permitir o aumento do nível de segurança interno por meio isolamento de redes 
importantes, através do firewall 

 Ampliar a segurança da comunicação e do acesso à Internet das zonas eleitorais 
 Ampliar a capacidade de tráfego do firewall 

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

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

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

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

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 0001098-
81.2021.6.02.8000. 

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 transceivers para incrementar 
a utilização do firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal. 

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

Verifica-se que os componentes  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 procedimento de contratação. 

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

Os itens a serem adquiridoss 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 produtos 
com características específico, que seja plenamente compatível com equipamento em 
uso no TRE-AL.portanto não se caracteriza como serviço de natureza continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento. 
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Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

  

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 
equipamentos, 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 a instalação de firewalls, 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) 

 É exigida total compatibilidade dos itens ofertados com o firewall Sonicwall NSA 
6600, em uso no Prédio Sede do TRE-AL. 

 O item deverá constar no documento "Supported SonicWall and 3rd party SFP and 
SFP+ modules that can be used with SonicWall firewalls", obtido no 
endereço https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-sonicwall-
and-3rd-party-sfp-and-sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-
firewalls/170504548236211/ 

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

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
2. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente  

termo, toda a documentação referente ao mesmo; 
3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à 

boa execução das obrigações contratuais; e 
4. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o  

contraditório e ampla defesa. 
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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, 
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 
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Especificações do Item 01 

Transceicer 10GbE 

1. Transceiver para fibra multimodo; 
2. Interface GBIC do tipo SFP+ 10GBASE-SR multimodo 850nm, com conector LC 

duplex; 
3. Suporte à distância de pelo menos 300m; 
4. Compatibilidade total com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal; 
5. Garantia mínima de 12 meses; 
6. É exigida, para efeito de comprovação de compatibilidade, que o item cotado esteja 

incluído na lista disponibilizada no endereço 
https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-sonicwall-and-3rd-
party-sfp-and-sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-firewalls/. 

7. Todos os transceivers cotados devem ser de mesma marca e modelo. 

  

Especificações do Item 02 

Transceicer UTP 

1. Transceiver para cabo UTP; 
2. Interface GBIC do tipo SFP com suporte às velocidades 10/100/1000, compatível com 

conectores RJ-45; 
3. Suporte à distância de 300m; 
4. Compatibilidade total com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal; 
5. Garantia mínima de 12 meses; 
6. É exigida, para efeito de comprovação de compatibilidade, que o item cotado esteja 

incluído na lista disponibilizada no endereço 
https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-sonicwall-and-3rd-
party-sfp-and-sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-firewalls/. 

7. Todos os transceivers cotados devem ser de mesma marca e modelo. 

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

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e 
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1): 

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

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

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

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2): 
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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 
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais 
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar 
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

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

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

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

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens 
pertencentes ao escopo desta contratação. 
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Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

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

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

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 

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

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

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

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

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

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

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

b. Multa de: 

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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 
5% 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 10
% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 
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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. 5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 10% 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. 5% 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 12 (doze) meses. 
 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 
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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: 

  

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

          

          

TOTAL:   

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

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

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

  

  

RESUMO DE STATUS DA ATA 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:   

Quantitativo executado via 

Ordem de Fornecimento nº 001/20YY  
  

Quantitativo executado via 

Ordem de Fornecimento nº 002/20YY  
  

SALDO ATA:   

  

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Maceió, 08 de março de 2021. 

 
 

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO 
Membro da Comissão, 

 
 

CRISTINO HERMANO DE BULHÕES 
Chefe de Seção 
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ANEXO II 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
  
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0001098-81.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº xx/2021 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, 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, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,  
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, 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 aquisição dos equipamentos abaixo 
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 
xx/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, 
do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, 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/2021: 

 
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 16.3.1 do edital do PE nº xx/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR UNITÁRIO  
 (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 
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3.1. O prazo máximo para entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento 
equivalente. 
 
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 objeto registrado 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: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

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

6.3.  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.  

6.4.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
no sítio do fabricante. 
 
6.5.   A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

 
6.6.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
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6.7.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.8.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.9.    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. 
 
6.10.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades:  
 
a. Advertência:  
 

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

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

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

b.1.1. 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 
5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. 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 de 10% 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. 

b.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; 

b.2.1. 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 
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b.2.2. 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. 

b.3. 5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
 
b.4.  10% 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; 
 
b.5. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Fornecimento; 
 

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.  
 
7.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada. 
 
7.3. As sanções previstas nos itens "7.1.a", “7.1.c” e “7.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
7.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
 
7.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
7.6.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do 
art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.. 
 
7.7.  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. 
 
7.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
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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. 
 
7.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.12. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.13. 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. 
 
7.14. 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.  
 
7.15.  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. 
 
7.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, 
em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a contratada 
atender aos seguintes requisitos: 

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

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

8.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.  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. 
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8.6.  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% 

 
8.7.  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. 

 
9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
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 duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 
Pela Empresa: 

Representante da empresa 
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DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2021.
À AJ-DG,
Com minuta  que utilizou o edital do Pregão

Eletrônico nº 43/2021 como base, alterando-se apenas os
valores estimados para os itens, tendo em vista o fracasso do
certame anterior e a nova instrução efetuada pela SEIC
(evento 0958158).

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 14/10/2021, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0959492 e o código CRC E0B5DB32.

0001098-81.2021.6.02.8000 0959492v1
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PROCESSO : 0001098-81.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Repetição. Pregão Eletrônico. Registro de Preços.

 

Parecer nº 1275 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Trata-se de proposição para a repetição de licitação

referente ao Pregão Eletrônico nº 43/2021, que pretendeu o
Registro de Preços para eventual aquisição de transceivers
compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em
uso no Prédio Sede do TRE/AL, conforme demanda anunciada
pela Coordenadoria de Infraestrutura, constante do Termo de
Referência - TIC 1 (0863293), considerando o seu fracasso,
visto a impossibilidade de aceitação, pelos licitantes, dos
valores estimados pela administração, registrado pelo Senhor
Pregoeiro (Despacho PREG 0950872) e homologado pelo
Exmo. Sr. Presidente deste Tribunal, nos termos da Decisão
2259 (0953623).

 
Tendo sido autorizada a repetição do certame, a

Seção de Instrução da Contratação efetuou a revisão da
pesquisa de preços, buscando objetos similares dentro do
patamar dos valores ofertados na licitação, com colocação de
ciência pela unidade demandante, utilizando-se, ainda, de tais
valores para fins de aferição de estimativa de preço,
consolidando-o na tabela inserta no evento SEI nº 0958158.

 
Nos presentes autos, constam todas as peças

essenciais, já citadas no Parecer nº 1066/2021 - TRE-
AL/PRE/DG/AJ-DG, não havendo necessidade de aqui
reproduzir os mesmos termos de antes, razão pela qual
ratificamos aquele documento e acrescentamos os novos
elementos a seguir.

 
A SLC inseriu nova minuta, nos mesmos termos do

edital anterior, alterando-se apenas os valores estimados para
os itens, tendo em vista o fracasso do certame anterior e a
nova instrução efetuada pela SEIC (evento 0958158).

 
Frise-se, como dito acima, que se trata de repetição

de certame, com aproveitamento integral dos elementos da
licitação fracassada.

 
Assim, em complementação ao antedito Parecer, e

nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93,
esta Assessoria Jurídica aprova a minuta do edital de licitação
(0959490) na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o registro de
preços para eventual aquisição de transceivers compatíveis
com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio
Sede do TRE/AL, conforme demanda anunciada pela
Coordenadoria de Infraestrutura, constante do Termo de
Referência - TIC 1 (0863293).

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 15/10/2021, às 03:47, 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
0959837 e o código CRC 8D2446B0.
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CONCLUSÃO

Maceió, 15 de outubro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração da repetição do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, e especialmente o pronunciamento exarado
pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no Parecer AJ-DG nº
1275/2021 (0959837), aprovando a nova Minuta de Edital do Pregão
(0959490), submeto o feito à superior consideração de Vossa
Excelência, com vistas a sugerir a abertura da fase externa do
presente certame, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o registro de preços
para eventual aquisição de transceivers compatíveis com a solução
firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL,
conforme demanda anunciada pela Coordenadoria de Infraestrutura,
constante do Termo de Referência - TIC 1 (0863293).

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 15/10/2021, às 11:11, 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
0959985 e o código CRC 09933EFA.

0001098-81.2021.6.02.8000 0959985v1
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PROCESSO : 0001098-81.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Registro de Preços.Aquisição de transceivers compatíveis com a solução firewall
Sonicwall NSA 6600.

 

Decisão nº 2447 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral em exercício, inserta no evento SEI 0959985.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço por item,
objetivando o registro de preços para eventual aquisição
de transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA
6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL, conforme demanda
anunciada pela Coordenadoria de Infraestrutura, constante do Termo
de Referência - TIC 1 (0863293).

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0959490, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
por meio do Parecer nº 1275 (0959837), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/10/2021, às 18:19, 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
0961165 e o código CRC E10BA5B8.

0001098-81.2021.6.02.8000 0961165v2
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DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2021.
À SLC, para cumprimento da Decisão 2447, da

Presidência (doc. 0961165).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/10/2021, às 23:37, 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
0961583 e o código CRC 91F37AAB.

0001098-81.2021.6.02.8000 0961583v1

Despacho GSAD 0961583         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 333



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  6622//22002211  
  

PROCESSO Nº: 0001098-81.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 11 de novembro de 2021 
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de 
Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede 
do TRE/AL, 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 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos) e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se 
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
 
1 - DO OBJETO. 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de 
Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede 
do TRE/AL, conforme especificações descritas no Anexo I 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. 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. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
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ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

2.4.  A expectativa de aquisição neste e no próximo exercício, a depender de 
orçamento, está indicada na tabela a seguir:  
 

Item 
Qtd Exercício 

2021 
Qtd Exercício 

 2022 
Observação 

01 02 06 

 A aquisição para o Exercício 2022 poderá sofer 
ajustes, a depender da performance mensurada 
após a instalação inicial.  

 Poderá ocorrer o adiantamento de aquisições, caso 
exista recursos orçamentários disponíveis. 

02 02 06 

 A aquisição no Exercício 2022 poderá sofer 
ajustes, a depender da performance mensurada 
após a instalação inicial.  

 Poderá ocorrer o adiantamento de aquisições, caso 
exista recursos orçamentários disponíveis. 

 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA 
 
3.1. O prazo máximo de entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento 
equivalente. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
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4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

6. 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). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame. 

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto 

no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
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5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

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

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 
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público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário de cada item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I-A; 

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

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

8.5.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

Edital do PE nº 62/2021 (0964392)         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 339



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 
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8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB 

n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais licitados são: para o item 01, R$ 
2.620,98  (dois mil e seiscentos e vinte reais e noventa e oito centavos), e para o item 02, 
R$ 1.870,49 (um mil e oitocentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), que de 
modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em 
busca de preços inferiores. 
 
9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  
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9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 
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10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

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

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
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10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao 
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objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 
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habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total de cada item  ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

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

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 25.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

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

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. 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. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. 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 
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registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. 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. 
 
16.3.2. 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. 

 
16.4. 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. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. 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. 
 
16.8. 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. 
 
16.9. 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. 
 
16.10. 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. 
 
16.11. 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. 
 
16.12. 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; 
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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. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. 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. 
 

16.13. 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. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. 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. 
 
16.15. 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, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades 
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, 
a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização 
da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

16.15.1.2.1. A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
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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. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. 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 objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. 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. 

 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
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18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a)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; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. 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. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

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

20.3.  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.  
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20.4.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
no sítio do fabricante. 
 
20.5.   A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

 
20.6.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.7.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.8.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.9.    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. 
 
20.10.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades:  
 
a. Advertência:  
 

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

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

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

b.1.1. 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 
5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. 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 de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
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total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor. 

b.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; 

b.2.1. 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 

b.2.2. 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. 

b.3. 5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
 
b.4.  10% 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; 
 
b.5. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Fornecimento; 
 

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.  
 
21.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada. 
 
21.3. As sanções previstas nos itens "21.1.a", “21.1.c” e “21.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
21.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
 
21.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
21.6.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do 
art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.. 
 
21.7.  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. 
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21.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.10.  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. 
 
21.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.12. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.13. 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. 
 
21.14. 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.  
 
21.15.  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. 
 
21.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO.  
 
22.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a 
contratada atender aos seguintes requisitos: 

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

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
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22.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5.  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. 
 
22.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
22.7.  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. 

 
23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52. 
(Equipamentos e Material Permanente) 
 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

24.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
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ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

24.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

24.8.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.9.  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. 
 
24.10. 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. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
NEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
24.15. 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, 22 de outubro de 2021. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

01. Objeto 
Registro de preço para eventual aquisição de Transceivers compatíveis com a  
solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL. 

02. Quantidade 

  

Item Descrição Qtd 

01 Transceiver 10GbE 08 

02 Transceiver UTP 08 

  

  

03. Resumo da 
Especificação do 
Objeto 

Item 01: Transceiver 10GbE, com conector LC, compatível com o firewall Sonicwall NSA 6600; 

Item 02: Transceiver UTP, com conector RJ-45 (UTP) fêmea, compatível com o firewall 

Sonicwall NSA 6600. 

04. Valor Estimado 

  

Item Descrição Qtd Valor Unitário Valor Total 

01 Transceiver 10GbE 08     

02 Transceiver UTP 08     

Total:   

  

A ser confirmado pela SEIC. 

  

05. Justificativa 
Os itens que se busca adquirir vão dar maior flexibilidade de uso e maior vazão de  
dados ao conjunto de firewalls Sonicwall NSA 6600 deste Regional, sendo assim,  
conferirão maior longevidade ao equipamento firewall em uso. 

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 

SSO/CIE/STI 
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11. Unidade Gestora 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): 

A presente licitação tem por objetivo a aquisição de transceivers 
compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede do 
TRE/AL. 

  

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

    

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

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

A contínua evolução na área de tecnologia da informação fornece novas 
soluções que tornam mais eficientes os meios de comunicação de dados, permitindo, 
desta maneira, a utilização de novos recursos como forma de aumentar disponibilidade, 
segurança e performance de tais meios. Torna-se crítica a  necessidade de se manter o 
ambiente operacional seguro. 

Neste sentido, como forma de permitir um maior grau de segurança entre 
os diversos segmentos de rede do Prédio Sede do TRE-AL, que conta com um conjunto de 
equipamentos firewall Sonicwall, se faz necessária a aquisição de transceivers 10GbE e 
1000BASE-TX, que permitam uma maior performance da comunição por meio destes 
firewalls, que seriam posicionados no núcleo da rede, onde qualquer comunicação entre 
os seguimentos receberia o tratamento por estes equipamentos. 

Além dos inúmeros eventos de invasão de redes disponíveis na literatura 
ou no registro de noticiário, neste momento de pandemia, COVID-19, com a edição dos 
mais diversos atos de teletrabalho ou afastamento para realização de trabalhos a partir 
de casa, a solução pode constituir medida vital para garantir conexões que, se por um 
lado, garantem o acesso pelos servidores de Sistemas e dados internos da instituição, 
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garanta, por outro lado, a segurança do maior ativo. maior valor de qualquer instituição: 
seus dados e informações. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

 Ampliar o nível de segurança da rede de computadores do Prédio Sede do TRE-AL por 
meio da segmentação realizada através do firewall 

 Ampliar a capacidade de portas UTP 10/100/100 do firewall 
 Permitir um maior aproveitamento da capacidade de processamento do firewall 
 Dar longevidade à solução atual 

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

 Permitir o aumento do nível de segurança interno por meio isolamento de redes 
importantes, através do firewall 

 Ampliar a segurança da comunicação e do acesso à Internet das zonas eleitorais 
 Ampliar a capacidade de tráfego do firewall 

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

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

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

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

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 0001098-
81.2021.6.02.8000. 

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 transceivers para incrementar 
a utilização do firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal. 

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

Verifica-se que os componentes  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 procedimento de contratação. 

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

Os itens a serem adquiridoss 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 produtos 
com características específico, que seja plenamente compatível com equipamento em 
uso no TRE-AL.portanto não se caracteriza como serviço de natureza continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento. 
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Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

  

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 
equipamentos, 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 a instalação de firewalls, 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) 

 É exigida total compatibilidade dos itens ofertados com o firewall Sonicwall NSA 
6600, em uso no Prédio Sede do TRE-AL. 

 O item deverá constar no documento "Supported SonicWall and 3rd party SFP and 
SFP+ modules that can be used with SonicWall firewalls", obtido no 
endereço https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-sonicwall-
and-3rd-party-sfp-and-sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-
firewalls/170504548236211/ 

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

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
2. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente  

termo, toda a documentação referente ao mesmo; 
3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à 

boa execução das obrigações contratuais; e 
4. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o  

contraditório e ampla defesa. 
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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, 
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 
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Especificações do Item 01 

Transceicer 10GbE 

1. Transceiver para fibra multimodo; 
2. Interface GBIC do tipo SFP+ 10GBASE-SR multimodo 850nm, com conector LC 

duplex; 
3. Suporte à distância de pelo menos 300m; 
4. Compatibilidade total com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal; 
5. Garantia mínima de 12 meses; 
6. É exigida, para efeito de comprovação de compatibilidade, que o item cotado esteja 

incluído na lista disponibilizada no endereço 
https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-sonicwall-and-3rd-
party-sfp-and-sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-firewalls/. 

7. Todos os transceivers cotados devem ser de mesma marca e modelo. 

  

Especificações do Item 02 

Transceicer UTP 

1. Transceiver para cabo UTP; 
2. Interface GBIC do tipo SFP com suporte às velocidades 10/100/1000, compatível com 

conectores RJ-45; 
3. Suporte à distância de 300m; 
4. Compatibilidade total com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal; 
5. Garantia mínima de 12 meses; 
6. É exigida, para efeito de comprovação de compatibilidade, que o item cotado esteja 

incluído na lista disponibilizada no endereço 
https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-sonicwall-and-3rd-
party-sfp-and-sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-firewalls/. 

7. Todos os transceivers cotados devem ser de mesma marca e modelo. 

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

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e 
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1): 

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

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

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

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2): 
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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 
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais 
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar 
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

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

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

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

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens 
pertencentes ao escopo desta contratação. 
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Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

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

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

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 

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

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

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

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

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

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

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

b. Multa de: 

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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 
5% 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 10
% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 
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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. 5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 10% 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. 5% 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 12 (doze) meses. 
 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 
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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: 

  

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

          

          

TOTAL:   

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

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

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

  

  

RESUMO DE STATUS DA ATA 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:   

Quantitativo executado via 

Ordem de Fornecimento nº 001/20YY  
  

Quantitativo executado via 

Ordem de Fornecimento nº 002/20YY  
  

SALDO ATA:   

  

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Maceió, 08 de março de 2021. 

 
 

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO 
Membro da Comissão, 

 
 

CRISTINO HERMANO DE BULHÕES 
Chefe de Seção 
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ANEXO II 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
  
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0001098-81.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 62/2021 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, 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, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,  
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, 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 aquisição dos equipamentos abaixo 
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 
62/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, 
do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, 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 62/2021: 

 
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 16.3.1 do edital do PE nº 62/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR UNITÁRIO  
 (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 
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3.1. O prazo máximo para entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento 
equivalente. 
 
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 objeto registrado 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: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

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

6.3.  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.  

6.4.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
no sítio do fabricante. 
 
6.5.   A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

 
6.6.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
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6.7.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.8.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.9.    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. 
 
6.10.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades:  
 
a. Advertência:  
 

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

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

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

b.1.1. 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 
5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. 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 de 10% 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. 

b.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; 

b.2.1. 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 
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b.2.2. 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. 

b.3. 5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
 
b.4.  10% 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; 
 
b.5. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Fornecimento; 
 

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.  
 
7.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada. 
 
7.3. As sanções previstas nos itens "7.1.a", “7.1.c” e “7.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
7.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
 
7.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
7.6.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do 
art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.. 
 
7.7.  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. 
 
7.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
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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. 
 
7.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.12. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.13. 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. 
 
7.14. 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.  
 
7.15.  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. 
 
7.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, 
em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a contratada 
atender aos seguintes requisitos: 

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

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

8.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.  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. 
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8.6.  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% 

 
8.7.  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. 

 
9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
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 duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 
Pela Empresa: 

Representante da empresa 
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Nº 201, segunda-feira, 25 de outubro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0286583-06.2021.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 07.002.12.2021 ao
Contrato nº 07.002.10.2021; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ Nº 59.949.362/0001-76; Contratada: IDTCORP COMÉRCIO E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO EIRELI, CNPJ nº 21.262.834/0001-45; Objeto: prorrogação do prazo de
entrega de 3 servidores de rede para ambiente do Processo Judicial Eletrônico - PJE e seus
sistemas relacionados, até 21/10/2021 e prorrogação do prazo de vigência contratual até
12/12/2026; Fundamento Legal: art. 57, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93; Data de
assinatura: 20/10/2021; Vigência: extensão do prazo por 08 dias, até 12/12/2026; Valor
Total: não há alteração do valor contratual; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº
006/2021-RP; Signatários: pelo Contratante, o Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-
Geral e, pela Contratada, o Sr. Waldinei Dias Silva, Sócio-Diretor.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021 - UASG 90029

Nº Processo: 0271616-53.2021. Objeto: Contratação de serviços de pronto
socorro móvel de urgências e emergências médicas pré-hospitalares, NA MODA L I DA D E
ÁREA PROTEGIDA, por ambulância de suporte avançado tipo D, (UTI móvel) com
equipamentos e tripulação. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/10/2021 das 08h00 às
17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 Torre Norte, Conj. 118, Bela Vista - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00033-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 25/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/11/2021
às 13h30 no site www.gov.br/compras.

ELEUSIS DE CASSIA MAZZI DE AZEVEDO
Pregoeira

(SIASGnet - 22/10/2021) 90029-20901-2021NE000100

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 - UASG 90029

Nº Processo: 0035783-89.2020. Objeto: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de lavanderia.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/10/2021 das
08h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 Torre Norte, 11º Andar, Conj. 118, Bela Vista
- São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00013-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 25/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 10/11/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 22/10/2021) 90029-20901-2021NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 2975/2020. CONVENENTES: Tribunal Regional
Federal da 4ª Região e Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da
Educação. OBJETO: Possibilitar aos estudantes do Ensino Médio dos estabelecimentos de
ensino da rede pública estadual estágio de interesse curricular, não obrigatório, nas
Unidades Concedentes de Estágio, visando a proporcionar experiência prática para a
formação integral do aluno, por meio de atividades de aprendizagem social, profissional e
cultural, resultantes da sua participação nas situações reais de vida e de trabalho, acrescida
à sua carga horária regular e obrigatória. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei
8.666/93. VIGÊNCIA: 05/10/2021 a 05/10/2026. P.A. 0006813-91.2016.4.04.8000.
ASSINATURA: Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, em 30/09/2021. Des. Federal
Ricardo Teixeira do Valle Pereira - Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 3726-20.2021.4.05. Objeto: Registro de Preços para contratação
de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de alimentação (tipo coffee
break), neste compreendidos gêneros alimentícios prontos, industrializados e bebidas,
destinados à realização de eventos internos, cursos e Sessões de Julgamento e do Conselho
de Administração pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 2.
Edital: 25/10/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci
Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00014-
2021. Entrega das Propostas: a partir de 25/10/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/11/2021 às 10h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será permitida a subcontratação, no todo
ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em caso de divergência entre as
especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG do portal
Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 22/10/2021) 90031-00001-2021NE099999

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°30/2021. Contratante: TRF5ªR. Contratada: LOUREIRO SERVIÇOS DE
ENGENHARIA EIRELI. CNPJ: 34.783.473/0001-24. Objeto: Contratação de empresa para
execução de obras de acessibilidade em banheiros do térreo da Ampliação e da calçada
externa do Prédio Anexo I, pintura da garagem privativa do Edf. Sede e substituição do piso
dos halls de circulação do térreo e do 1º pavimento do Prédio Anexo I do TRF5ªR.
Fundamentação Legal: Pregão nº31/2021-TRF5ªR.PAV n°0005170-88.2021.4.05.7000-
TRF5ªR. Lei n.º10.520/2002, Dec. n.º3.555/2000, Decreto n.º10.024/2019, L.C. n.º123/2006,
Decreto nº 8.538/2005, Decreto 7.892/2013, I.N. SLTI/MPOG n°1/2010 e Lei n°8.666/1993.
Vigência: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua
assinatura. Valor:R$ 343.396,65 (trezentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa e seis
reais e sessenta e cinco centavos). Recursos Orçamentários: PTRES- 168457, ND-449051,
NE-540/2021 datada de 15/10/2021, na modalidade, global, no valor de R$ 343.396,65
(trezentos e quarenta de três mil, trezentos e noventa e seis reais e sesenta e cinco
centvos). Assinatura:22/10/2021. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria
Administrativa-TRF5ªR e Felipe Augusto Loureiro Mendonça, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0004246-03.2021. Objeto: Registro de Preços de 400
(quatrocentas) poltronas e 50 (cinquenta) cadeiras giratórias.. Total de Itens Licitados: 2.
Edital: 25/10/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00061-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 25/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 10/11/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 22/10/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0001098-81.2021. Objeto: Registro de Preços para eventual
aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso
no Prédio Sede do TRE/AL.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 25/10/2021 das 08h00 às
17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00062-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 25/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 11/11/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 22/10/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 - UASG 70013

Nº Processo: 0002106-12.2021. Objeto: Registro de preço visando a eventual
aquisição de Material de Processamento de Dados, Áudio e Vídeo.. Total de Itens Licitados:
39. Edital: 25/10/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 -
Salvador - Ba, Paralela - Salvador/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-
00032-2021. Entrega das Propostas: a partir de 25/10/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 11/11/2021 às 09h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital está disponível no Comprasnet, bem
como no site do Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser
obtidas por meio do telefone (71) 3373-7081 .

ARTHUR RIBEIRO ROCHA
Pregoeiro

(SIASGnet - 22/10/2021) 70013-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE COOPERAÇÃO

Espécie: PACTO DE COOPERAÇÃO. As Partes: O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEA R Á
- TRE/CE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ, referente à Zona: 45ª ZE - Massapê
e Senador Sá. Objeto: Pacto de Cooperação consiste no estabelecimento de um programa
COOPERATIVO entre o TRE/CE e a PREFEITURA, Objetivando o favorecimento de melhores
condições de estrutura e funcionamento para o Cartório Eleitoral, bem como o apoio
necessário ao desenvolvimento do processo eleitoral. Fundamento: O presente Pacto tem
como fundamento a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a Lei Complementar n.º
101/00, bem como no Processo Administrativo Digital n.º 2340/2021 TRE-CE. Assinam: pelo
TRE/CE, Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, Presidente, e pela Prefeitura: José
Martins Barro Júnior, Prefeito de Senador Sá -CE. Data: 20/10/2021.

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Processo PAD n.º 15.538/2021. Espécie: Inexigibilidade. Objeto: a contratação de
prestação de serviços técnicos profissionais especializados de capacitação "Servidor
Público, Vida Pessoal e Bem estar" para celebração do Dia do Servidor no TRE-CE, através
de palestra na modalidade EAD. Contratada: CONEXAO SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA ,
CNPJ: 02.553.257/0001-04. Valor: R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Fundamento
Legal: Art. 25, II c/c o Art. 13, VI, da Lei n º 8.666/93 e suas alterações e no PAD nº
15.538/2021. Assinam: Hugo Pereira Filho. Data: 19/10/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato N.º 14/2017 celebrado com as pessoas físicas
GETÚLIO AZEVEDO VASCONCELOS E VÂNIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS. Objeto:
visa prorrogar o Contrato por 30 (trinta) meses, a partir de 23 de fevereiro de 2022.
Fundamento: no art. 62, §3º, I, da Lei n.º 8.666/93, c/c Art. 51 da Lei nº 8.245/91 e ON-
AGU nº 06/2009, e na autorização contida no Processo PAD n.º 12.884/2021. Assina, pelo
TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Vânia Maria
Cavalcante Vasconcelos. DATA: 20/10/2021.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2021

Processo n.º 12.615/2021.
Objeto: é a contratação de prestação de serviço de natureza continuada, por

intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva, remarcação,
cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, por meio de
atendimento remoto, endereço eletrônico (e-mail) e telefone, para magistrados e
magistradas, servidores e servidoras e colaboradores e colaboradoras do Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará. O objeto foi adjudicado à empresa: L. A VIAGENS E TURISMO LTDA ,
CNPJ: 04.613.668/0001-65. Valor: R$ 254.099,26. Homologado por: Hugo Pereira Filho,
Diretor-Geral do TRE/CE. Data: 19/10/2021

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral
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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 outubro de 2021.

À CPREG,

Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 25/10/2021, às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0964723 e o código CRC 0833E89B.

0001098-81.2021.6.02.8000 0964723v1
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De: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Para: "José Carlos de Souza" <josesouza@tre-al.jus.br>
Data: 28/10/2021 02:11 PM
Assunto: Fwd: [slc] PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNIICO Nº 62//2021 {01}

 
 
 
 

From: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>
 To: "pregoeiro Mailing List" <pregoeiro@tre-al.jus.br>, "Weber Bezerra Cavalcanti" <webercavalcanti@tre-al.jus.br>,

"José Carlos de Souza" <josesouza@tre-al.jus.br>, "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>
 Date: Wed, 27 Oct 2021 14:40:26 -0300

 Subject: Fwd: [slc] PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNIICO Nº 62//2021 {01}
  

 
 
 
 

From: "Pedro S. Alves" <pedro@inovazul.com.br>
 To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>

 Cc: Cezar carioca <cezar.carioca@inovazul.com.br>
 Date: Wed, 27 Oct 2021 12:18:00 -0300

 Subject: [slc] PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNIICO Nº 62//2021 {01}
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Senhor(a) Pregoeiro(a),
 
A PONTO AZUL COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, pessoa juríd
inscrita no CNPJ sob o número 25.037.327/0001-69 e IE
nº 07.772.547/001-04, sediada na Avenida Pau Brasil Lote 6, Edi�cio E-Business, sala 703, Água
empresa interessada no procedimento licitatório acima referido, vem solicitar esclarecimentos
conforme estabelecido no item 14.5. do referido Edital.
 
 
Atenciosamente,
 

Pedro Souza Alves
+55 61 9 8165-1554 pedro@

+55 61 3703-4444 www.in
Avenida Pau Brasil, Lote 06, Sala 704
Ed. E-Business, Águas Claras – Brasília CEP 71.916-500
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Brasília, 27 de outubro de 2021. 

 

Ao 

Pregoeiro 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE-AL 

 

Referente: Pregão Eletrônico (SRP) 062/2021 

 

Senhor(a) Pregoeiro(a), 

 

A PONTO AZUL COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o número 25.037.327/0001-69 e IE 

nº 07.772.547/001-04, sediada na Avenida Pau Brasil Lote 6, Edifício E-Business, sala 703, Águas 

Claras-DF, como empresa interessada no procedimento licitatório acima referido, vem solicitar 

esclarecimentos sobre o Edital, conforme estabelecido no item 14.5. do referido Edital. 

 

Esclarecimento 01  

A contratante exige que os tranceivers ofertados sejam compatíveis com o equipamento já 

existente em seu parque (Sonicwall NSA 6600) e que essa compatibilidade seja provada através de 

uma lista oficial de compatibilidade no site da fabricante (Sonicwall): 

https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-sonicwall-and-3rd-party-sfp-

and-sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-firewalls/170504548236211/. Ao analisar a lista 

de compatibilidade disponibilizada no site da Sonicwall, verifica-se que muitos transceivers já se 

encontram fora de produção, o que pode ser comprovado através de links e documentos dos 

próprios fabricantes. Por isso, entende-se que os novos modelos que comprovadamente substituam 

os Part-Numbers dos transceivers, listados de forma oficial e que foram descontinuados pelos seus 

fabricantes, serão aceitos pela contratante. Além disso, entende-se que os equipamentos já 

descontinuados (e substituídos) não serão aceitos, visto que podem submeter o órgão a falhas de 

segurança e de funcionamento não mais suportadas pelo fabricante. É correto o nosso 

entendimento? 
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Certos de contar com o zelo do(a) Sr.(a) Pregoeiro(a) em esclarecer as dúvidas ora apontadas em 

relação ao edital de convocação para o certame, e de que suas decisões serão no sentido de ampliar 

a disputa e economicidade do futuro contrato, despedimo-nos. 

 

Brasília, 27 de outubro de 2021. 

 

 

__________________________________ 

Cezar Augusto Carioca 

Sócio Proprietário 

administrativo@inovazul.com.br 

(61) 9 9411-7460 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2021.
R.H.
À Coordenadoria de Infraestrutura.
Senhor Coordenador,
Trata-se de pedido de esclarecimentos formulado

pela empresa PONTO AZUL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o nº 25.037.327/0001/0001-69, em face do Item 14.5 do
Edital TRE/AL Nº 62/2021 (SRP) - v.
docs. 0966884 e 0966887, nos seguintes termos, verbis:

 
 

Esclarecimento 01
A contratante exige que os tranceivers ofertados
sejam compatíveis com o equipamento já existente
em seu parque (Sonicwall NSA 6600) e que essa
compatibilidade seja provada através de uma lista
oficial de compatibilidade no site da fabricante
(Sonicwall):
https://www.sonicwall.com/support/knowledge-
base/supported-sonicwall-and-3rd-party-sfpand-sfp-
modules-that-can-be-used-with-sonicwall-
firewalls/170504548236211/. Ao analisar a lista de
compatibilidade disponibilizada no site da Sonicwall,
verifica-se que muitos transceivers já se encontram
fora de produção, o que pode ser comprovado
através de links e documentos dos próprios
fabricantes. Por isso, entende-se que os novos
modelos que comprovadamente substituam os Part-
Numbers dos transceivers, listados de forma oficial e
que foram descontinuados pelos seus fabricantes,
serão aceitos pela contratante. Além disso, entende-
se que os equipamentos já descontinuados (e
substituídos) não serão aceitos, visto que podem
submeter o órgão a falhas de segurança e de
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funcionamento não mais suportadas pelo fabricante.
É correto o nosso entendimento?

 
Posto isto, visando a salvaguardar o direito do

peticionário e tendo em vista que a temática de fundo é eminente
material e não processual, faço remessa dos autos a essa
Coordenadoria para, por meio de suas unidades competentes,
apresentar os esclarecimentos solicitados pelo potencial licitante.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Pregoeiro, em
28/10/2021, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0966904 e o código CRC E42B7A5F.

0001098-81.2021.6.02.8000 0966904v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Quanto ao pedido de esclarecimento encaminhado

pela empresa PONTO AZUL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, doc. 0966887, o
entendimento está correto.

 
Desta forma, serão aceitos equipamentos

substitutos dos que estão na lista de compatibilidade, desde
que sejam do respectivo fabricante.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 03/11/2021, às 14:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0967063 e o código CRC 726D378A.

0001098-81.2021.6.02.8000 0967063v1
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Esclarecimento 04/11/2021 09:34:26
 
A empresa PONTO AZUL COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, solicita o seguinte
esclarecimento: ..."Esclarecimento 01 A contratante exige que os tranceivers ofertados sejam compatíveis com o
equipamento já existente em seu parque (Sonicwall NSA 6600) e que essa compatibilidade seja provada através de uma
lista oficial de compatibilidade no site da fabricante (Sonicwall): https://www.sonicwall.com/support/knowledge-
base/supported-sonicwall-and-3rd-party-sfpand-sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-firewalls/170504548236211/.
Ao analisar a lista de compatibilidade disponibilizada no site da Sonicwall, verifica-se que muitos transceivers já se
encontram fora de produção, o que pode ser comprovado através de links e documentos dos próprios fabricantes. Por isso,
entende-se que os novos modelos que comprovadamente substituam os Part-Numbers dos transceivers, listados de forma
oficial e que foram descontinuados pelos seus fabricantes, serão aceitos pela contratante. Além disso, entende-se que os
equipamentos já descontinuados (e substituídos) não serão aceitos, visto que podem submeter o órgão a falhas de
segurança e de funcionamento não mais suportadas pelo fabricante. É correto o nosso entendimento? ..."

 
Fechar
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Resposta 04/11/2021 09:34:26
 
A unidade demandante assim informou: ...´Quanto ao pedido de esclarecimento encaminhado pela empresa PONTO AZUL
COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, doc. 0966887, o entendimento está correto. Desta
forma, serão aceitos equipamentos substitutos dos que estão na lista de compatibilidade, desde que sejam do respectivo
fabricante. ..."

 
Fechar
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CONTROLLTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI 
CNPJ Nº 32.842.887/0001-51 - Inscrição Estadual Nº 123.657.595.115 

Endereço: Rua Dr. Edgard Magalhães Noronha, 53 – Vila Nova York – São Paulo / SP - CEP: 03480-000 
Telefone: 55 (11)2707-3843 

 

Proposta Comercial Nº 11202111-1 

 

São Paulo, 11 de novembro 2021 

 
PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
 
Pregão nº 622021 (SRP) 
 
Código UASG: 70011 
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall 
Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL. 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT V. UNITÁRIO VALOR TOTAL 

001 

Transceicer 10GbE 1. Transceiver para fibra 
multimodo; 2. Interface GBIC do tipo SFP+ 
10GBASE-SR multimodo 850nm, com 
conector LC duplex; 3. Suporte à distância de 
pelo menos 300m; 4. Compatibilidade total 
com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por 
este Tribunal; 5. Garantia mínima de 12 meses; 
6. É exigida, para efeito de comprovação de 
compatibilidade, que o item cotado esteja 
incluído na lista disponibilizada no endereço 
https://www.sonicwall.com/support/knowledge-
base/supported-sonicwall-and-3rdparty-sfp-
and-sfp-modules-that-can-be-used-with-
sonicwall-firewalls/. 7. Todos os transceivers 
cotados devem ser de mesma marca e modelo. 
 
MARCA: FS 

FABRICANTE: FS 

MODELO: SFP-10GSR-85 

008  R$     400,00  R$     3.200,00  

 
 
 
 
 
 

Transceicer UTP 1. Transceiver para cabo 

UTP; 2. Interface GBIC do tipo SFP com 

suporte às velocidades 10/100/1000, 

compatível com conectores RJ-45; 3. Suporte 

à distância de 300m; 4. Compatibilidade total 

com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por 
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CONTROLLTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI 
CNPJ Nº 32.842.887/0001-51 - Inscrição Estadual Nº 123.657.595.115 

Endereço: Rua Dr. Edgard Magalhães Noronha, 53 – Vila Nova York – São Paulo / SP - CEP: 03480-000 
Telefone: 55 (11)2707-3843 

 

 
 
 
 
 

002 

este Tribunal; 5. Garantia mínima de 12 meses; 

6. É exigida, para efeito de comprovação de 

compatibilidade, que o item cotado esteja 

incluído na lista disponibilizada no endereço 

https://www.sonicwall.com/support/knowledge-

base/supported-sonicwall-and-3rdparty-sfp-

and-sfp-modules-that-can-be-used-with-

sonicwall-firewalls/. 7. Todos os transceivers 

cotados devem ser de mesma marca e modelo. 

MARCA: FS 

FABRICANTE: FS 

MODELO: SFP-GB-GE-T 

 
 
 
 
 

008 

 
 
 
 
 

R$      510,00 

 
 
 
 
 

R$      4.080,00 

SOMA TOTAL  R$        7.280,00 
 

 

 

 

 

Condições Comerciais: 

Prazo de Entrega: 30 (Trinta) dias  
Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 

corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal 

Impostos: Inclusos 

Garantia: 12 (Doze) Meses 
 
Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) dias  
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CONTROLLTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI 
CNPJ Nº 32.842.887/0001-51 - Inscrição Estadual Nº 123.657.595.115 

Endereço: Rua Dr. Edgard Magalhães Noronha, 53 – Vila Nova York – São Paulo / SP - CEP: 03480-000 
Telefone: 55 (11)2707-3843 

 

Proposta Econômica: 

1. Razão Social da Empresa: CONTROLLTEC COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELLI 

2. Nome Fantasia: CONTROLLTEC INFORMATICA BRASIL 

3. CNPJ/MF Nº 32.842.887/0001-51 

4. Inscrição Estadual Nº 123.657.595.115 

5. Inscrição Municipal Nº 6.196.603-7 

6. Endereço: Rua Dr. Edgard Magalhães Noronha, 53 – Vila Nova York – São Paulo / SP - 

CEP: 03480-000 

7. Telefone: 55 (11)2707-3843 

8. Banco Brasil: Agencia: 4320-6 – Conta Corrente: 14041-4  

9. Proprietário: Ruy Carvalho Junior 

10. E-mail: ruy.carvalho@controlltec.com.br  

11. RG Nº 12.916.225-5 – SSP/SP – CPF/MF Nº 038.563.249-79 

12. Empresa Optante Pelo Simples Nacional    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

_____________________________________ 

Ruy Carvalho Junior 

ruy.carvalho@controlltec.com.br 

RG. 12.916.225-5 

CPF. 038.563.248-79 
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10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m 
DOM Transceiver 

• 10GBASE-SR/SW 10G Ethernet

• 1200-Mx-SN-I 10G Fibre Channel 

1www.fs.com

10GBASE-SR SFP+ 850NM 300M DOM TRANSCEIVER

Application

• Hot-pluggable SFP+ footprint

• Supports 9.95 to 10.5 Gb/s bit rates

• Power dissipation < 1W

• RoHS-6 compliant (lead-free) 

Features

SFP-10GSR-85

• Heated 850nm VCSEL laser

• Receiver limiting electrical interface

• Duplex LC connector

• Built-in digital diagnostic functions

• Commercial temperature range 0° C to70° C

• Single 3.3Vpower supply

• Maximum link length of 400m on

• 4700 MHZ-km OM4 MMF 
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Description

Product Specifications

2www.fs.com

10Gb/s SFP+ transceivers are designed for use in 10-Gigabit Ethernet links over multimode fiber. They are compliant with SFF-8431, SFF-

8432, IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/SW and 10G Fibre Channel 1200-Mx-SN-I. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial 

interface, as specified in SFF-8472. 

The transceiver is a “limiting module”, i.e., it employs a limiting receiver. Host board designers using an EDC PHY IC should follow the IC 

manufacturer's recommended settings for interoperating the host-board EDC PHY with a limiting receiver SFP+ module. The optical 

transceivers are compliant per the RoHS Directive 2011/65/EU.

I.General Specifications

  Parameter   Symbol   Min   Typ.   Max   Unit   Ref.

Bit Rate BR 9.95 10.5 Gb/s       1

Bit Error Ratio BER  10-12      2

Maximum Supported Distances 

Fiber Type 
850nm OFL
Bandwidth

62.5µm

160 MHz-km

Lmax

26

m
OM1

200 MHz-km
33

50µm

400 MHz-km

Lmax 

66

OM2
500 MHz-km

82

OM3
2000 MHz-km

300
m

OM4
4700 MHz-km

400

Notes:

1. 10GBASE-SR/SW.

2. Tested with a 2 31 – 1 PRBS.

10GBASE-SR SFP+ 850NM 300M DOM TRANSCEIVER
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II. Absolute Maximum Ratings

3www.fs.com

  Parameter   Symbol   Min   Typ.   Max   Unit   Ref.

Maximum Supply Voltage Vcc -0.5 4.0 V

Storage Temperature TS -40 85 °C

Case Operating Temperature TA      0 70 °C

Relative Humidity RH  0 85 % 1

Notes:

1. Non-condensing..

III. Electrical Characteristics (TOP= 0 to 70 °C, VCC = 3.14 to 3.46 Volts)

  Parameter   Symbol   Min   Typ.   Max   Unit   Ref.

Supply Voltage Vcc 3.14 3.46 V

Supply Current Icc 289 mA

 Transmitter 

Input differential impedance Rin  100 Ω  1

Differential data input swing   Vin,pp  180   700  mV 

Transmit Disable Voltage  VD  2   Vcc  V 

Transmit Enable Voltage  VEN Vee  Vee+ 0.8 V 

Receiver

Differential data output swing Vout,pp 300 850 mV 2,6

Output rise time and fall time tr 28 ps  3

LOS asserted VLOS fault 2  VccHOST V  4

LOS de-asserted VLOS norm  Vee Vee+0.8 V  4

Power Supply Noise Tolerance VccT/VccR Per SFF-8431 Rev 4.1 mVpp  5

10GBASE-SR SFP+ 850NM 300M DOM TRANSCEIVER

Anexo CATÁLOGO (0972425)         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 402



4www.fs.com

Notes:

1.Connected directly to TX data input pins. AC coupling from pins into laser driver IC.

2. Into 100Ω differential termination.

3.20 – 80 % . Measured with Module Compliance Test Board and OMA test pattern. Use of four 1’s and four 0’s in sequence in the 

PRBS^9 is an acceptable alternative. SFF-8431 Rev 4.1.

4.LOS is an open collector output. Should be pulled up with 4.7kΩ – 10kΩ on the host board. Normal operation is logic 0; loss of signal is 

logic 1.

5.Testing methodology per SFF-8431. Rev 4.1

6.The FTLX8573D3BTL is a “limiting module”, i.e., it employs a limiting receiver. Host board designers using an EDC PHY IC should 

follow the IC manufacturer’s recommended settings for interoperating the host-board EDC PHY with a limiting receiver SFP+ module.

  Parameter   Symbol   Min   Typ.   Max   Unit   Note

Transmitter (Tx)

Optical Modulation Amplitude
(OMA)

-1.5   dBm  1

Average Launch Power  PAVE  -1  dBm  2 

Optical Wavelength λ 840  850 860  nm  1

RMS Spectral Width  ∆λrms    0.45 dB  1

Optical Extinction Ratio ER  3.0  5.5 dB  

Transmitter and Dispersion Penalty TDP   3.9  dB  

Average Launch power of OFF
transmitter

POFF   -30 dBm

Tx Jitter Txj   Per IEEE 802.3ae requirements  

Encircled Flux  
 <4.5µm  

 
30

% 3
<19µm 86

Relative Intensity Noise RIN12OMA -128 dB/Hz 

10GBASE-SR SFP+ 850NM 300M DOM TRANSCEIVER

-7.3 

IV. Optical Characteristics (TOP = 0 to  ℃, VCC = 3.14 to 3.46 V)
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Receiver (Rx)

Receiver Sensitivity (OMA)
@ 10.3Gb/s

  RSENS1    -11.1  dBm 4

Stressed Receiver Sensitivity
(OMA) @ 10.3Gb/s

  RSENS2 -7.5 dBm 5

Maximum Input Power  PMAX  +0.5  dBm

 Wavelength Range λ C  840  860 nm

Receiver Reflectance  LOSD  -12  dB

LOS De-Assert  LOSA -14  dBm

LOS Assert  LOSA  -30 -23  dBm  

LOS Hysteresis  0.5  dB  

Notes:

1.Per Tradeoff Table 52.8, IEEE 802.3ae 2005

2.Average Power figures are informative only, per IEEE802.3ae.

3.Measured into Type A1a (50/125 μm multimode) fiber per ANSI/TIA/EIA-455-203-2.

4.Measured with worst ER; BER<10 -12 ; 231 – 1 PRBS.

5.Per IEEE 802.3ae.

Parameter Symbol Min  Typ. Max Units Ref.

   Accuracy  

Internally measured transceiver 
temperature DDTemp -3 3 ºC

Internally measured transceiver 
supply voltage DDVoltage -100 100 mV  

Measured TX bias current  DDBias -10 10 % 1

Measured TX output power DDTx-Power -2  2 dB  

Measured RX received average 
optical power DDRx-Power -2  2 dB

The transceiver can be used in host systems that require either internally or externally calibrated digital diagnostics.

V.Digital Diagnostic Specifications

10GBASE-SR SFP+ 850NM 300M DOM TRANSCEIVER
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Parameter Symbol Min  Typ. Max Units Ref.

  Dynamic Range for Rated Accuracy

Internally measured transceiver 
temperature DDTemp

0                                                    70 ºC

Internally measured transceiver supply 
voltage DDVoltage

3.14 3.46 V  

Measured TX bias current  DDBias
0  20 mA

Measured TX output power DDTx-Power
-9  -2.5 dBm  

Measured RX received average optical 
power DDRx-Power

-20    0  dBm

  Max Reporting Range

Internally measured transceiver 
temperature DDTemp

-40 125 ºC

Internally measured transceiver supply 
voltage DDVoltage

2.8 4.0 V  

Measured TX bias current  DDBias
0 20 mA

Measured TX output power DDTx-Power
-10 -3 dBm  

Measured RX received average optical 
power DDRx-Powe

-22  0 dBm

Notes:

1.Accuracy of Measured Tx Bias Current is 10% of the actual Bias Current from the laser driver to the laser.

10GBASE-SR SFP+ 850NM 300M DOM TRANSCEIVER
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VI. Pin Description

7www.fs.com

  Pin Symbol Name/Description Ref.

1 VEET Transmitter Ground(Common with Receiver Ground) 1

2 TFAULT Transmitter Fault 2

3 TDIS Transmitter Disable. Laser output disabled on high or open. 3

4 SDA 2-wire Serial Interface Data Line 4

5 SCL 2-wire Serial Interface Clock Line 4

6 MOD_ABS Module Absent. Grounded within the module 4

7 RS0 No connection required 

8 RX_LOS Loss of Signal indication.  Logic 0 indicates normal operation. 5

9 RS1 No connection required 

10 VEER Receiver Ground(Common with Transmitter Ground)  1

11 VEER Receiver Ground(Common with Transmitter Ground)  1

12 RD-
Receiver Inverted DATA out.  

AC Coupled.
 

13 RD+
Receiver Non-inverted DATA out.  

AC Coupled.
 

14 VEER Receiver Ground(Common with Transmitter Ground)  1

15 VCCR Receiver Power Supply  

16 VCCT Transmitter Power Supply  

17 VEET Transmitter Ground(Common with Receiver Ground)  1

18 TD+
Transmitter Non-Inverted DATA in.  

AC Coupled.

 

19 TD-
Transmitter Inverted DATA in.  

AC Coupled.

 

20 VEET Transmitter Ground(Common with Receiver Ground)  1

10GBASE-SR SFP+ 850NM 300M DOM TRANSCEIVER
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Notes:

1.Circuit ground is internally isolated from chassis ground.

2.T FAULT  is an open collector/drain output, which should be pulled up with a 4.7k – 10k Ohms resistor on the host board if intended for 

use. Pull up voltage should be between 2.0V to Vcc + 0.3V. A high output indicates a transmitter fault caused by either the TX bias 

current or the TX output power exceeding the preset alarm thresholds. A low output indicates normal operation. In the low state, the 

output is pulled to <0.8V.

3.Laser output disabled on T DIS >2.0V or open, enabled on T DIS <0.8V.

4.Should be pulled up with 4.7kΩ – 10kΩ on host board to a voltage between 2.0V and 3.6V. MOD_ABS pulls line low to indicate module 

is plugged in.

5.LOS is open collector output. Should be pulled up with 4.7kΩ – 10kΩ on host board to a voltage between 2.0V and 3.6V. Logic 0 

indicates normal operation; logic 1 indicates loss of signal. 

10GBASE-SR SFP+ 850NM 300M DOM TRANSCEIVER
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VII. Mechanical Specifications

10GBASE-SR SFP+ 850NM 300M DOM TRANSCEIVER
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VIII. Host Board SFP+ Connector Recommendations

10GBASE-SR SFP+ 850NM 300M DOM TRANSCEIVER
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10GBASE-SR SFP+ 850NM 300M DOM TRANSCEIVER
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Test Center

Each fiber optical transceiver has been tested in host device on site in FS Assured Program to ensure full compatibility with over 200 

vendors. 

10GBASE-SR 850NM 00M TRANSCEIVER

I. Compatibility Testing

Cisco Catalyst C9500-24Y4C Cisco MS425-16

Brocade VDX 6940-144S Dell EMC Networking Z9100-ON

Force⑩tm S60-44T HUAWEI S6720-30L-HI-24S 

Above is part of our test bed network equipment. For more information, please click the Test Bed PDF. It will be updated in real time as 
we expand our portfolio.
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II. Performance Testing

10GBASE-SR 850NM 00M TRANSCEIVER

Each fiber optical transceiver has been fully tested in FS Assured Program equipped with world's most advanced analytical 
equipment to ensure that our transceivers work perfectly on your device.

1. TX/RX Single Quality Testing

Equipped with the all-in-one tester integrated 4ch BERT & sampling 

oscilloscope, and variable optical attenuator the input and output signal 

quality.

• Eye Pattern Measurements: Jitter, Mask Margin, etc

• Average Output Power

• OMA

• Extinction Ratio

• Receiver Sensitivity

• BER Curve

2. Reliability and Stability Testing

Subject the transceivers to dramatic in temperature on the thermal shock 

chamber to ensure reliability and stability of the transceivers.

• Commercial: 0℃ to 70℃

• Extended: -5℃ to 85℃

• Industrial: -40℃ to 85℃

3. Transfer Rate and Protocol Testing

Test the actual transfer data rate and the transmission ability under 

different protocols with Networks Master Pro.

• Ethernet

• Fiber Channel

• SDH/SONET

• CPRI

4. Optical Spectrum Evaluation

Evaluate various important parameters with the Optical Spectrum 

Analyzer to meet the industry standards.

• Center Wavelength, Level

• OSNR

• SMSR

• Spectrum Width
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 Order Information

Part Number Description

SFP-10GSR-85 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m DOM Transceiver

SFP-10GLRM-31 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m DOM Transceiver

SFP-10GLR-31 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Transceiver

SFP-10GER-55 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km DOM Transceiver

SFP-10GZR-55 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km DOM Transceiver

SFP-10GZRC-55 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Transceiver

SFP-10GSR-85 Dual-Rate 1000BASE-SX and 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m DOM Transceiver

 SFP-10GLR-31  Dual-Rate 1000BASE-LX and 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Transceiver

Notes:

1.10G SFP+  transceiver module is individually tested on corresponding equipment such as Cisco, Arista, Juniper, Dell, Brocade and other 

brands, and passes the monitoring of FS.COM intelligent quality control system.

10GBASE-SR SFP+ 850NM 300M DOM TRANSCEIVER
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1000BASE-T SFP COPPER RJ-45 100M  INDUSTRIAL TRANSCEIVER

SFP-GB-GE-T

1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m 
Industrial Transceiver

www.fs.com 1

• Support 1000BASE-T Operation in Host  

Systems

• Support RX_LOS as Link indication function

• For 100m Reach Over UTP Cat 5/5e/6 Cable

• Hot-Pluggable SFP Footprint

Application

• LAN 1000Base-T

• Gigabit Ethernet over Cat 5/5e/6 Cable

• Switch to Switch Interface

• Router/Server Interface

Features

• Detailed Product Information in EEPROM

• Compliant with MSA SFP

• Industrial Temperature Range:

-40 to 85°C (-40 to 185°F)

• Commercial Temperature Range：  

0~70℃

• Compliant with IEEE Std 802.3-2002

• Fully Metallic Enclosure for Low EMI

• Low Power Dissipation (1.05W Typical)

• Compact RJ-45 Connector Assembly

• Access to Physical Layer IC via 2-Wire  

Serial Bus
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Description

SFP-GB-GE-T 1000BASE-T Copper Small Form Pluggable (SFP) modules are based on the SFP Multi Source Agreement (MSA). It is  

compliant with the Gigabit Ethernet and 1000BASE-T standards as specified in IEEE STD 802.3 and 802.3ab.

Product Specifications

I. General Specifications

www.fs.com 2

Parameter Symbol Typ. Min Max Units Notes

Data rate 1000 Mbps

Distance 100 m Cat 5/5e/6

II. Absolute Maximum Ratings

Parameter Symbol Min Typ. Max Unit

Maximum Supply Voltage Vcc -0.5 4.0 V

Storage Temperature Ts -40 85 °C

III. Electrical Characteristics

Parameter Symbol Typ. Min Max Unit Notes/Conditi  
ons

+3.3 Volt Electrical Power Interface

Supply Current Icc 300 350 mA

Input Voltage Vcc 3.13 3.3 3.47 V

Surge Current Isurge 30 mA

Low-Speed Signals, Electronic Characteristics

SFP Output LOW VOL 0 0.5 V

4.7k to 10k pull-up
to  

host_Vcc, measured
at host side of  

connector

1000BASE-T SFP COPPER RJ-45 100M  INDUSTRIAL TRANSCEIVER
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SFP Output HIGH VOH

host_Vcc
–

0.5

host_Vcc
+  

0.3
V

4.7k to 10k pull-up
to  

host_Vcc, measured
at host side of  

connector

SFP Input LOW VIL 0 0.8 V

4.7k to 10k pull-up  
to

Vcc, measured at  
SFP

side of connector

SFP Input HIGH VIH 2
Vcc +  
0.3 V

4.7k to 10k pull-up
to

Vcc, measured at  
SFP

side of connector

High-Speed Electrical Interface, Transmission Line-SFP

Line Frequency fL 125 MHz
5-level encoding,  

per IEEE 802.3

Tx Output  
impedance

Zout, TX 100 Ohm

Differential, for all  
frequencies  

between 1MHz  
and 125MHz

Rx Input  
Impedance

Zin, RX 100 Ohm

Differential, for all  
frequencies  

between 1MHz  
and 125MHz

High-Speed Electrical Interface, Host-SFP

Single ended  
data input swing Vin 250 1200 mV Single ended

Single ended  
dataoutput swing

Vout 350 800 mV Single ended

Rise/Fall Time Tr,Tf 175 psec 20%-80%

Tx Input Impedance Zin 50 Ohm Single ended

Rx Output Impedance Zout 50 Ohm Single ended

www.fs.com 3
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IV. Pin Description

Pin No. Name Function Plug Seq. Notes

1 VeeT Transmitter Ground 1

2 TX Fault Transmitter Fault Indication 3 Not used

3 TX Disable Transmitter Disable 3 Note 1

4 MOD-DEF2 Module Definition 2 3 Note 2

5 MOD-DEF1 Module Definition 1 3 Note 2

6 MOD-DEF0 Module Definition 0 3 Note 2

7 Rate Select Not Connected 3

8 VeeR Receiver Ground 1

www.fs.com 4
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9 VeeR Receiver Ground 1

10 VeeR Receiver Ground 1

11 RD- Inv. Received Data Out 3

12 RD+ Received Data Out 3

13 VeeR Receiver Ground 1

14 VccR Receiver Power 2

15 VccT Transmitter Power 2

16 VeeT Transmitter Ground 1

17 TD+ Transmit Data In 3

18 TD- Inv. Transmit Data In 3

19 VeeT Transmitter Ground 1

www.fs.com 5

Notes:

1. PHY disabled on TDIS > 2.0V or open, enabled on TDIS < 0.8V, used to reset the module.

2. Should be pulled up with 4.7k – 10k Ohm on host board to a voltage between 2.0 V and 3.6 V.MOD_DEF(0) pulls line low to indicate  

module is plugged in.

1000BASE-T SFP COPPER RJ-45 100M  INDUSTRIAL TRANSCEIVER
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V. Mechanical Specifications

FS.COM Copper SFP transceivers are compliant with the dimensions defined by the SFPMulti-Sourcing Agreement (MSA).

www.fs.com 6
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Test Center

FS.COM transceivers are tested to ensure connectivity and compatibility in our test center before shipped out. FS.COM test center is  

supported by a variety of mainstream original brand switches and groups of professional staff, helping our customers make the most  

efficient use of our products in their systems, network designs and deployments.

The original switches could be found nowhere but at FS.COM test center, eg: Juniper MX960 & EX 4300 series, Cisco Nexus 9396PX &  

Cisco ASR 9000 Series, HP 5900 Series & HP 5406R ZL2 V3(J9996A), Arista 7050S-64, Brocade ICX7750-26Q & ICX6610-48, Avaya VSP 7000

MDA 2, etc.

Cisco ASR 9000 Series(A9K-MPA-X40GE) ARISTA 7050S-64(DCS-7050S-64) Juniper MX960

Brocade ICX 7750-26Q Extreme Networks X670V VIM-40G4X Mellanox M3601Q

Dell N4032F HP 5406R ZL2 V3(J9996A) AVAYA 7024XLS(7002QQ-MDA)

1000BASE-T SFP COPPER RJ-45 100M  INDUSTRIAL TRANSCEIVER
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Test Assured Program

FS.COM truly understands the value of compatibility and interoperability to each optics. Every module FS.COM provides must run  

through programming and an extensive series of platform diagnostic tests to prove its performance and compatibility. In our test center,  

we care of every detail from staff to facilities—professionally trained staff, advanced test facilities and comprehensive original-brand  

switches, to ensure our customers to receive the optics with superior quality.

Our smart data system allows effective product management  

and quality control according to the unique serial number,  

properly tracing the order, shipment and every part.

Our in-house coding facility programs all of our parts to  

standard OEM specs for compatibility on all major vendors and  

systems such as Cisco, Juniper, Brocade, HP, Dell, Arista and so  

on.

With a comprehensive line of original-brand switches, we can  

recreate an environment and test each optics in practical  

application to ensure quality and distance.

The last test assured step to ensure our products to be shipped  

with perfect package.

1000BASE-T SFP COPPER RJ-45 100M  INDUSTRIAL TRANSCEIVER
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Order Information
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Note:

1G SFP transceiver module is individually tested on corresponding equipment such as Cisco, Arista, Juniper, Dell, Brocade and other  

brands, and passes the monitoring of FS.COM intelligent quality control system.

Part Number Description

SFP1G-SX- 85-I SFP, 1000BASE-SX, 850nm, MMF, 550m, LC, DOM

SFP1G-SX-31-I SFP, 1000BASE-SX,1310nm, SMF, 2km, LC, DOM

SFP1G-LX-31-I SFP, 1000BASE-LX,1310nm, SMF, 10km, LC, DOM

SFP1G-LX-31-I SFP, 1000BASE-LX,1310nm, SMF, 15km, LC, DOM

SFP1G-LX-31-I SFP, 1000BASE-LX/LH,1310nm, SMF, 20km, LC, DOM

SFP1G-LH-31-I SFP, 1000BASE-EX, 1310nm, SMF, 40km, LC, DOM

SFP1G-EX-55-I SFP, 1000BASE-EX, 1550nm, SMF, 40km, LC, DOM

SFP1G-ZX-55-I SFP, 1000BASE-EX, 1550nm, SMF, 60km, LC, DOM

SFP1G-ZX-55-I SFP, 1000BASE-ZX, 1550nm, SMF, 80km, LC, DOM

SFP1G-EZX-55-I SFP, 1000BASE-EZX, 1550nm, SMF, 100km, LC, DOM

SFP1G-EZX-55-I SFP, 1000BASE-EZX, 1550nm, SMF, 120km, LC, DOM

SFP-GB-T-I SFP, 10/100/1000Base-T, SERDES/SGMII Interface

SFP-GB-T-I SFP, 10/100/1000Base-T, SERDES Interface

1000BASE-T SFP COPPER RJ-45 100M  INDUSTRIAL TRANSCEIVER
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2021.
Senhor Coordenador,
 
Solicito a análise técnica da proposta da empresa

CONTROLLTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA (0972423, 0972425 e  0972429 - ITENS 01 e 02).

 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento. 
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 11/11/2021, às 15:28, 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
0972432 e o código CRC 27FD9B44.

0001098-81.2021.6.02.8000 0972432v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2021.
Sr. Pregoeiro,
 
Informamos que em análise da proposta

apresentada pela empresa CONTROLLTEC, doc. 0972423, não
identificamos os produtos na lista de equipamentos
compatíveis disponibilizada no site do fabricante indicada no
Edital e replicada na proposta da licitante.

 
Desta forma, caso não hava a comprovação por

parte da licitante de que os modelos indicados na proposta
são homologados pelo fabricante do Firewall Sonicwall NSA
6600, por meio de documentação comprobatória
oficial, entendemos que a proposta não atende os requisitos
de ordem técnica do Edital.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 11/11/2021, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972653 e o código CRC 5C48CB8F.

0001098-81.2021.6.02.8000 0972653v1
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UASG:  70011 - TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS
Pregão nº: 622021 
Modo de Disputa: Aberto/Fechado 
Fornecedores Conectados: 6

Fornecedor fala:
(12/11/2021 09:15:27)

na lista o nome da empresa se encontra como FS

Fornecedor fala:
(12/11/2021 09:12:58)

estamos com problema na telefonia de rua

Fornecedor fala:
(12/11/2021 09:12:21)

bom dia desculpe pela demora

Pregoeiro fala:
(12/11/2021 09:03:38)

Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
- Sr(a) Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro fala: Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

 

- Ao selecionar "todos", a mensagem enviada será vista por t
  sem direito a resposta ( * ).
- Ao selecionar um fornecedor específico, a mensagem envia
fornecedor selecionado, terá direiro à resposta. 
- Ao selecionar outro fornecedor para troca de mensagem, o 
terá o chat fechado para resposta.

Fornecedor: Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC

Mensagem:

 Caracteres restantes: 360

Enviar Mensagem  Ver todas as mensagens  Fech
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2021.
Senhor Coordenador,
 
Conforme o Despacho COINF (0972653), a empresa

 CONTROLLTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA, informa que "na lista o nome da empresa se encontra como
FS", conforme chat de conversação (0972842), razão pela qual,
solicito a análise técnica dessa informação.

 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento. 
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 12/11/2021, às 09:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972843 e o código CRC 73EADEE8.

0001098-81.2021.6.02.8000 0972843v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Ratificamos a informação incluída no Despacho

COINF 0972653, não sendo localizados na lista de produtos
compatíveis os modelos constantes na proposta, que poderia
ser suprida com algum documento oficial do fabricante do
firewall Sonicwall NSA 6600.

 
Assim, não sendo comprovada documentalmente a

compatibilidade entendemos que a proposta apresentada não
está em conformidade com as exigências técnidas do Edital.

 
Atenciosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 12/11/2021, às 10:02, 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
0972882 e o código CRC 448CD378.

0001098-81.2021.6.02.8000 0972882v1
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Item Marca/Fab. Unid. Qtde. Valor Unit. Valor Total

2 DELL Unid 8 R$ 848,00 R$ 6.784,00

R$ 6.784,00
R$ 6.784,00

em moeda corrente nacional, com duas casas decimais.

Administradora: WALERIA SILVA ARAUJO PINA CPF: 044.804.105-70

terça-feira, 16 de novembro de 2021

Valor total da proposta: seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais

VALOR TOTAL: 

               ____________________________________________________

, em algarismos e por extenso, 

Descrição

1. Transceiver para cabo UTP;

2. Interface GBIC do tipo SFP com suporte às velocidades 

10/100/1000, compatível com

conectores RJ-45;

3. Suporte à distância de 300m;

4. Compatibilidade total com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso 

por este Tribunal;

5. Garantia mínima de 12 meses;

6. É exigida, para efeito de comprovação de compatibilidade, que o 

item cotado esteja

incluído na lista disponibilizada no endereço

https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-

sonicwall-and-3rdparty-

sfp-and-sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-firewalls/.

7. Todos os transceivers cotados devem ser de mesma marca e 

modelo.

MODELO: 01-SSC-9791 

PROPOSTA DE PREÇO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão nº 622021 (SRP)

sessenta dias

trinta dias

um ano

Nome Fantasia:  WS INFORTEC               Razão Social: WS INFORTEC COMERCIO LTDA            

CNPJ: 36.924.105/0001-84    

Responsável legal para assinatura do contrato/instrumento equivalente:   Waleria Silva Araujo Pina

Cargo: Administrador           CPF nº: 044.804.105-70            RG nº: 3.160.216-9 SSP/SE

Endereço: AV. PEDRO PAES AZEVEDO, Nº 130    B: SALGADO FILHO    

Cidade: ARACAJU-SE    C.E.P.: 49020450

E-mail: contato@inforws.com.br / wsinfor.se@gmail.com          Telefone: (79) 4141-3465 / (79) 99679-0974   

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Garantia do(s) Produto(s):

 Dados Bancários: BANCO BRADESCO S.A. 

 Banco: 237          Ag: 2628-0       CC: 46376-0

 Nome: WS INFORTEC COMERCIO LTDA  

CNPJ: 36.924.105/0001-84

Aracaju/SE,  

Declaramos que aceitamos econcordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos, e de que  

temos total conhecimento de todas as condições nele contidas.

Declaramos ainda que nos valores estão inclusos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com 

impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga importação e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de novembro de 2021.
Senhor Coordenador,
 
Solicito a análise técnica da proposta da empresa WS

INFORTEC COMÉRCIO LTDA (0973727 - ITEM 02).
 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento. 
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 16/11/2021, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973728 e o código CRC DCE34B26.

0001098-81.2021.6.02.8000 0973728v1
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PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA 

RUA DAS FIGUEIRAS LOTE, 07 - LOJA 66 A 69 PARTE 477 - NORTE (AGUAS CLARAS), EDIFÍCÍO VISTA SHOPPING, CEP: 71.906-750, Brasília/DF. 

WhatsApp: (61) 9 8169-0038 

E-mail: contato@companyperfect.com.br 

 

 

PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA 

CNPJ: 42.051.768/0001-34 

 

 

 

 

 

 
Ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Em atendimento ao pregão eletrônico 62/2021, apresento nossa proposta de preço para fornecimento dos materiais objeto da referida licitação, 

conforme abaixo especificado: 

 

 
 

 
ITEM 

 
 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 
 

 
UNID 

 
 

 
QTDE 

PREÇO 

UNITÁRIO 

R$ 

PREÇO 

TOTAL 

R$ 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Marca: SONICWALL 

 
Fabricante: SONICWALL 

Modelo: SONICWALL 01-SSC-9785 

Descrição: Transceicer 10GbE 

1. Transceiver para fibra multimodo; 

2. Interface GBIC do tipo SFP+ 10GBASE-SR multimodo 850nm, com conector 

LC 

duplex; 

3. Suporte à distância de pelo menos 300m; 

4. Compatibilidade total com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este 

Tribunal; 

5. Garantia mínima de 12 meses; 

 
 
 
 
 
 
 

UND 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 498,00 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 3.984,00 

      

TOTAL R$ 3.984,00 
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PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA 

RUA DAS FIGUEIRAS LOTE, 07 - LOJA 66 A 69 PARTE 477 - NORTE (AGUAS CLARAS), EDIFÍCÍO VISTA SHOPPING, CEP: 71.906-750, Brasília/DF. 

WhatsApp: (61) 9 8169-0038 

E-mail: contato@companyperfect.com.br 

 

________________________ 

1 - Preço total da proposta R$80.000,00 (oitenta mil reais) 

Declaramos ainda que: 

Declaramos que a validade desta proposta é de 90 (Noventa) dias 

Caso sejamos vencedores, nos comprometemos a entregar os objetos desta licitação dentro do prazo previsto no edital, a contar da data da ordem de 

fornecimento. 

Declaramos que o prazo de garantia dos bens ofertados é de 60 (Sessenta) meses. 

Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que 

o compõe, tais como as despesas com mão- de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no cumprimento do contrato. 

Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus anexos. 

 
Brasilia, 10 de novembro de 2021 

 

 
Diretor e representante legal 

Rômulo Oliveira de Araujo 

RG: 2.924.554 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de novembro de 2021.
Senhor Coordenador,
 
Solicito a análise técnica da proposta da empresa

PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA (0973731 - ITEM 01).
 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento. 
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 16/11/2021, às 14:58, 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
0973732 e o código CRC 7AFE9084.

0001098-81.2021.6.02.8000 0973732v1

Despacho PREG 0973732         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 434



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

 

DESPACHO

Maceió, 16 de novembro de 2021.
Sr. Pregoeiro,
 
Realizamos a análise técnica das propostas

apresentadas pelas empresas WS INFORTEC, doc. 0973727, e
PERFECT ASSESSORIA, doc. 0973731, e entendemos que
ambas estão em conformidade com as exigências técnica do
Edital.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 16/11/2021, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973890 e o código CRC 047F085A.

0001098-81.2021.6.02.8000 0973890v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.051.768/0001-34
Razão Social: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA
Nome Fantasia: PERFECT
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/06/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 08/03/2022
FGTS 13/12/2021
Trabalhista Validade: 14/05/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 08/12/2021
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

28/02/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 17/11/2021 07:56 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 17/11/2021 08:08:05 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA 
CNPJ: 42.051.768/0001-34 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 10/11/2021, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA
42.051.768/0001-34

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/11/2021
Selo digital de segurança: 2021.CTD.MEVQ.HJR7.RID2.8493.47U2
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Página 1 de 1

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)

1ª e 2ª Instâncias

10/11/2021 22:28:44

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

2062

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA

090 CONTRATO

ENQUADRAMENTO DE EPP1316

BRASILIA

23 Maio 2021

Nº FCN/REMP

DFP2100094684

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202458788 em 23/05/2021 da Empresa PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, CNPJ 42051768000134 e
protocolo DFP2100094684 - 23/05/2021. Autenticação: 13EB1441A131B3EA643123308C394EFA8CF5EED. Maxmiliam Patriota Carneiro -
Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/068.881-5 e o código de segurança nJMI
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Número do Protocolo

21/068.881-5

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

DFP2100094684

Data

23/05/2021

037.463.821-73 ROMULO OLIVEIRA DE ARAUJO 23/05/2021

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202458788 em 23/05/2021 da Empresa PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, CNPJ 42051768000134 e
protocolo DFP2100094684 - 23/05/2021. Autenticação: 13EB1441A131B3EA643123308C394EFA8CF5EED. Maxmiliam Patriota Carneiro -
Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/068.881-5 e o código de segurança nJMI
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE PERFECT ASSESSORIA EM
LICITACAO LTDA

1. ROMULO OLIVEIRA DE ARAUJO, nacionalidade BRASILEIRA,  EMPRESÁRIO, Solteiro, data

de nascimento 27/04/1997, nº do CPF 037.463.821-73, documento de identidade 06399382989,

DETRAN, DF, com domicílio / residência a RUA DAS FIGUEIRAS, número 66/69, bairro / distrito

NORTE (AGUAS CLARAS), município BRASILIA - DISTRITO FEDERAL, CEP 71.906-750.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de PERFECT ASSESSORIA EM

LICITACAO LTDA.

   Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia PERFECT.

Cláusula Segunda - O objeto social será ASSESSORIA EM LICITACAO CONSULTORIA EM

LICITACAO.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA DAS FIGUEIRAS LOTE, número 07, LOJA 66

A 69 PARTE 477, bairro / distrito NORTE (AGUAS CLARAS), município BRASILIA - DF, CEP

71.906-750.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 23/05/2021 e seu prazo de duração é

indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 150.000,00 (CENTO e CINQUENTA MIL reais) dividido em

150.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente

do País, pelos sócios:

NOME Nº DE QUOTAS VALOR R$

ROMULO OLIVEIRA DE ARAUJO 150.000 150.000,00

TOTAL 150.000 150.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros

sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições

e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada

a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos

respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá  ao administrador/sócio ROMULO

OLIVEIRA DE ARAUJO,  com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na

sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social,

sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto,

fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de

qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade,

sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador

prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de

suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

MÓDULO INTEGRADOR: 15       DFP2100094684

1/
DF24654945

2

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202458788 em 23/05/2021 da Empresa PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, CNPJ 42051768000134 e
protocolo DFP2100094684 - 23/05/2021. Autenticação: 13EB1441A131B3EA643123308C394EFA8CF5EED. Maxmiliam Patriota Carneiro -
Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/068.881-5 e o código de segurança nJMI
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE PERFECT ASSESSORIA EM
LICITACAO LTDA

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios

deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da

receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das

hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra

dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a

título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará

suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo

interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e

liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em

balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em

outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não

está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou

a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de BRASILIA - DF para o exercício e o cumprimento

dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

Brasilia, 23 de Maio de 2021.

ROMULO OLIVEIRA DE ARAUJO

Sócio/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 15       DFP2100094684

2/
DF24654945

2

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202458788 em 23/05/2021 da Empresa PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, CNPJ 42051768000134 e
protocolo DFP2100094684 - 23/05/2021. Autenticação: 13EB1441A131B3EA643123308C394EFA8CF5EED. Maxmiliam Patriota Carneiro -
Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/068.881-5 e o código de segurança nJMI
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Número do Protocolo

21/068.881-5

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

DFP2100094684

Data

23/05/2021

037.463.821-73 ROMULO OLIVEIRA DE ARAUJO 23/05/2021

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202458788 em 23/05/2021 da Empresa PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, CNPJ 42051768000134 e
protocolo DFP2100094684 - 23/05/2021. Autenticação: 13EB1441A131B3EA643123308C394EFA8CF5EED. Maxmiliam Patriota Carneiro -
Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/068.881-5 e o código de segurança nJMI
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o 
número do protocolo 21/068.881-5.

A Secretaria Geral da JUCISDF, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro
público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI
8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 21/068.881-5, em 23/05/2021 da empresa: PERFECT
ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, de NIRE 5320245878-8 , foi deferido digitalmente sob o número
53202458788, em 23/05/2021 , nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019. 
Assina o presente termo, mediante certificado digital, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/
pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

037.463.821-73 ROMULO OLIVEIRA DE ARAUJO 23/05/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Documento Principal
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

037.463.821-73 ROMULO OLIVEIRA DE ARAUJO 23/05/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Documento assinado eletronicamente por Maxmiliam Patriota, Servidor(a) Público(a), em
23/05/2021, às 12:06.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202458788 em 23/05/2021 da Empresa PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, CNPJ 42051768000134 e
protocolo DFP2100094684 - 23/05/2021. Autenticação: 13EB1441A131B3EA643123308C394EFA8CF5EED. Maxmiliam Patriota Carneiro -
Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/068.881-5 e o código de segurança nJMI
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO702.261.211-00

Brasília. domingo, 23 de maio de 2021

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202458788 em 23/05/2021 da Empresa PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, CNPJ 42051768000134 e
protocolo DFP2100094684 - 23/05/2021. Autenticação: 13EB1441A131B3EA643123308C394EFA8CF5EED. Maxmiliam Patriota Carneiro -
Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/068.881-5 e o código de segurança nJMI
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 
Assinatura.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: ROMULO OLIVEIRA DE ARAUJO 
 
CPF/CNPJ: 037.463.821-73 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 07:27:43 do dia 17/11/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: GFIL171121072743 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/11/2021 às 07:30) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 037.463.821-73.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6194.D9D3.6D8A.1043 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 17/11/2021 as 07:30:43 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.051.768/0001-34
Certidão nº: 54042743/2021
Expedição: 17/11/2021, às 07:20:09
Validade: 15/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 42.051.768/0001-34, NÃO CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
42.051.768/0001-34
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
23/05/2021 

 
NOME EMPRESARIAL 
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PERFECT 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
45.30-7-06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos
automotores 
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 
45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 
45.42-1-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios 
45.42-1-02 - Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação 
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R DAS FIGUEIRAS LOTE 

NÚMERO 
07 

COMPLEMENTO 
LOJA 66 A 69 PARTE 477 

 
CEP 
71.906-750 

BAIRRO/DISTRITO 
NORTE (AGUAS CLARAS) 

MUNICÍPIO 
BRASILIA 

UF 
DF 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTATO@COMPANYPERFECT.COM.BR 

TELEFONE 
(61) 8169-0038 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
23/05/2021 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/11/2021 às 07:22:27 (data e hora de Brasília). Página: 1/3
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
42.051.768/0001-34
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
23/05/2021 

 
NOME EMPRESARIAL 
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas
anteriormente 
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 
63.91-7-00 - Agências de notícias 
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
73.11-4-00 - Agências de publicidade 
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem 
74.90-1-01 - Serviços de tradução, interpretação e similares 
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 
79.11-2-00 - Agências de viagens 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R DAS FIGUEIRAS LOTE 

NÚMERO 
07 

COMPLEMENTO 
LOJA 66 A 69 PARTE 477 

 
CEP 
71.906-750 

BAIRRO/DISTRITO 
NORTE (AGUAS CLARAS) 

MUNICÍPIO 
BRASILIA 

UF 
DF 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTATO@COMPANYPERFECT.COM.BR 

TELEFONE 
(61) 8169-0038 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
23/05/2021 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
42.051.768/0001-34
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
23/05/2021 

 
NOME EMPRESARIAL 
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
85.99-6-03 - Treinamento em informática 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R DAS FIGUEIRAS LOTE 

NÚMERO 
07 

COMPLEMENTO 
LOJA 66 A 69 PARTE 477 

 
CEP 
71.906-750 

BAIRRO/DISTRITO 
NORTE (AGUAS CLARAS) 

MUNICÍPIO 
BRASILIA 

UF 
DF 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTATO@COMPANYPERFECT.COM.BR 

TELEFONE 
(61) 8169-0038 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
23/05/2021 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/11/2021 às 07:22:27 (data e hora de Brasília). Página: 3/3
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 42.051.768/0001-34
Razão Social:PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA
Endereço: R DAS FIGUEIRAS 07 LJ 66 A 69 PT 477 / NORTE (AGUAS CLARAS /

BRASILIA / DF / 71906-750

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/11/2021 a 13/12/2021 
 
Certificação Número: 2021111401045338685806

Informação obtida em 17/11/2021 07:25:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

Anexo FGTS (0974965)         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 456



Termo de Abertura
Página: 1

Dados da empresa

 Finalidade:

07/06/2021

 Número de ordem:  Quantidade de páginas:

23/05/2021

Dados do Livro

31/12/2021

DIARIO

61

 Data Encerramento do Exercício

 Data do ato constitutivo em Junta Comercial:

Data

Inscrição

 Nome Empresarial:

5320245878-8

0805734300109

 CNPJ: 42.051.768/0001-34

DISTRITO FEDERAL

Inscrição Municipal:

 Município:

 NIRE:

BRASILIA

PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA

 Nome Anterior:

 UF:

 NIRE Anterior:

Assinante(s)

CPF Nome Função CRC Data Assinatura

ROMULO OLIVEIRA DE ARAUJO Administrador037.463.821-73 07/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

LEONARDO VINICIUS SILVA RIBEIRO 024001 O/DFContador021.396.091-58 07/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Servidor Público

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/073.538-4 no dia 07/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
ser validado conforme informações constantes do mesmo.
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LIVRO DIÁRIO
Nome
CNPJ

PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA
42.051.768/000134

Folha

:
:
: 2

Lançto HistóricoConta de Débito Conta de CréditoData Valor de Débito Valor de Crédito

2.5.0.1.01.000131/05/2021 1.1.1.1.01.0001 150.000,00 150.000,00Vlr Integralização do Capital Social cf Contrato 
Social registrado na Junta Comercial do Distrito 
Federal so nº 532 02458788 por despacho em 
23/05/2021

117)( 734)(

150.000,00: 150.000,00Total do Mês

SKALLA CONTABILIDADE

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/073.538-4 no dia 03/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 2/6

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/073.538-4 no dia 07/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
ser validado conforme informações constantes do mesmo.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  MAIO/2021
Nome
CNPJ

PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA
42.051.768/000134

Folha

:
:

: 3

31/05/2021

NIRE : 532 02458788

0,00(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA

0,00() DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA

0,00(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

0,00() CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS

0,00(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO

0,00() DESPESA OPERACIONAL

0,00(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO

0,00(+/) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS

0,00(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR

0,00() PROVISÕES PARA CSLL E IR

0,00(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES

0,00() PARTICIPAÇÕES

0,00(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO

                       Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R$ 0,00 (), estando de acordo com os documentos entregues à 
contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalvase que a responsabilidade do profissional fica 
restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIADF, 31 de Maio de 2021

ROMULO OLIVEIRA DE ARAUJO
205  Administrador  CPF 037.463.82173

LEONARDO VINICIUS SILVA RIBEIRO
CONTADOR  CPF 021.396.09158  CRC DF024001/O2

SKALLA CONTABILIDADE

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/073.538-4 no dia 03/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 3/6

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/073.538-4 no dia 07/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
ser validado conforme informações constantes do mesmo.
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BALANÇO PATRIMONIAL  MAIO/2021
Nome
CNPJ

PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA
42.051.768/000134

Folha

:
:

: 4

31/05/2021

532 02458788:NIRE

150.000,00ATIVO
150.000,00ATIVO CIRCULANTE

150.000,00Disponibilidades

150.000,00Caixa

SKALLA CONTABILIDADE

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/073.538-4 no dia 03/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 4/6

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/073.538-4 no dia 07/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
ser validado conforme informações constantes do mesmo.
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BALANÇO PATRIMONIAL  MAIO/2021
Nome
CNPJ

PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA
42.051.768/000134

Folha

:
:

: 5

31/05/2021

532 02458788:NIRE

150.000,00PASSIVO
150.000,00PATRIMÔNIO LIQUIDO

150.000,00Capital Social

150.000,00Capital Integralizado

                       Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), estando de acordo com os 
documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalvase que a 
responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIADF, 31 de Maio de 2021

ROMULO OLIVEIRA DE ARAUJO
205  Administrador  CPF 037.463.82173

LEONARDO VINICIUS SILVA RIBEIRO
CONTADOR  CPF 021.396.09158  CRC DF024001/O2

SKALLA CONTABILIDADE

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/073.538-4 no dia 03/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 5/6

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/073.538-4 no dia 07/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
ser validado conforme informações constantes do mesmo.
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Termo de Encerramento
Página: 6

 Fim:

23/05/2021 31/05/2021

DIARIO

1

6

07/06/2021

Período de escrituração

 Início:

Período de retificação:

 Início:

 Finalidade:

 Número de

Quantidade de páginas:

 Data assinatura:

Dados do Livro

 Fim:

Dados da empresa

 Nome Empresarial:

0805734300109

 Município: DISTRITO FEDERALBRASILIA

Inscrição

42.051.768/0001-34

 Nome Anterior:

 CNPJ:

Inscrição Municipal:

 NIRE:  NIRE Anterior:

PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA

5320245878-8

 UF:

Assinante(s)

CPF Nome Função CRC Data Assinatura

ROMULO OLIVEIRA DE ARAUJO Administrador037.463.821-73 07/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

LEONARDO VINICIUS SILVA RIBEIRO 024001 O/DFContador021.396.091-58 07/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Servidor Público

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/073.538-4 no dia 07/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá
ser validado conforme informações constantes do mesmo.
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PORTAL BRASÍLIA OUVIDORIA GERAL CIDADÃO EMPRESAS SERVIDOR AGÊNCIA BRASÍLIA

 

Inicial  Serviços SEF  Empresa  ICMS  SINTEGRA - Consulta

Mapa do Site

SINTEGRA - Consulta
 

Menu
Alíquotas

Autorização para Impressão de
Documentos Fiscais - AIDF

CNAE-FISCAL

GNRE - Emissão

ICMS

ICMS - Emissão de DAR

Procuração eletrônica - consulta
recibos

Regimes Especiais

Simples Candango

SINTEGRA - Consulta

CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO DO SINTEGRA
ICMS NO DISTRITO FEDERAL 

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ/CPF 42051768000134 CF/DF 0805734300109

RAZÃO
SOCIAL PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA

NOME
FANTASIA PERFECT

ENDEREÇO

LOGRADOURO DAS FIGUEIRAS LOTE 07 LOJA 66 A 69 PARTE 477

NÚMERO Complemento

BAIRRO NORTE (AGUAS CLARAS)

MUNICÍPIO BRASILIA UF DF

CEP 71906750 Telefone (61 ) 81690038

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE
PRINCIPAL C310120000 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

ATIVIDADE
SECUNDÁRIA

G451110100 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos , G451110200 - Comércio
a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados , G453070300 - Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos automotores , G453070400 - Comércio a varejo de peças e acessórios
usados para veículos automotores , G453070500 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras -de -ar ,
G454120300 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas , G454120400 - Comércio a varejo
de motocicletas e motonetas usadas , G454210200 - Comércio sob consignação de motocicletas e
motonetas , G475120100 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
informática , G475210000 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e
comunicação , G475390000 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de
áudio e vídeo , G475710000 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos
eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação , G478900800 - Comércio
varejista de artigos fotográficos e para filmagem , I562010400 - Fornecimento de alimentos preparados
preponderantemente para consumo domiciliar

REGIME DE
APURAÇÃO Simples Nacional

SITUAÇÃO
CADASTRAL Ativo

DATA DESSA
SITUAÇÃO
CADASTRAL

23/05/2021

SITUAÇÃO
SINTEGRA Habilitado

 

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos à posterior confirmação pelo
Fisco.

Consulta realizada em 17 de Novembro de 2021 às 08:26.

voltar

Cidadão
Contribuintes Autônomos

Divida Ativa

Empresa
Certidão Negativa

GNRE

Secretaria de Economia do Distrito FederalSecretaria de Economia do Distrito Federal

Pesquisar...

   
ACESSIBILIDADE

INICIAL NOVO SITE SERVIÇOS SEF LEGISLAÇÃO CONTAS PÚBLICAS
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http://www.df.gov.br/
http://www.ouvidoria.df.gov.br/registre-sua-manifestacao.html
http://www.df.gov.br/portal-do-cidadao.html
http://www.df.gov.br/portal-do-empreendedor.html
http://www.df.gov.br/portal-do-servidor.html
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/
https://www.facebook.com/fazendadf
http://www.youtube.com/fazendadf
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=872
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=15
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=53
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=110
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=256
https://www.receita.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/CartaServicos/servico.cfm?codTipoPessoa=7&codServico=661&codSubCategoria=236
https://www2.agencianet.fazenda.df.gov.br/Inicio/Restrita/
http://www.cnae.ibge.gov.br/estrutura.asp?TabelaBusca=CNAE_200@CNAE-SUBCLASSES%202.0
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1074
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=638
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1075
http://agnet.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1139
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=392
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=614
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=110
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=27
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=25
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=682
http://www.vlibras.gov.br/
https://www.fazenda.df.gov.br/
http://www.site.fazenda.df.gov.br/
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=872
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=6
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=896


IPTU/TLP

IPVA

Parcelamento 2ªVia

Mais serviços

ICMS

ISS

SINTEGRA - Consulta

Mais serviços

Secretaria de Economia do Distrito Federal
Anexo do Palácio do Buriti 10º andar, sala 1001 CEP: 70075-900

Protocolo Central Ed. Anexo - Palácio do Buriti, Térreo, sala 106 - Brasília - DF CEP: 70075-900
Central 156 (Distrito Federal) 0800-644-0156 (demais localidades)

2021 - Governo do Distrito Federal
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https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=30
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=40
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=128
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=14
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=53
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=55
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=110
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=15
http://www.df.gov.br/


Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 42.051.768/0001-34
Razão Social: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA

Atividade Econômica Principal:

8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Endereço:
RUA DAS FIGUEIRAS LOTE, 07 - LOJA 66 A 69 PARTE 477 - NORTE (AGUAS CLARAS) -
BRASÍLIA / Distrito Federal

Emitido em: 17/11/2021 07:55 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 62/2021 UASG 70011

PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.051.768/0001-34, declara que não possui em
sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no
inciso III do art.5º da Constituição Federal.

BRASÍLIA, 10 de Novembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 62/2021 UASG 70011

PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.051.768/0001-34, declara que, conforme
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da
minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

BRASÍLIA, 10 de Novembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 62/2021 UASG 70011

PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, CNPJ nº 42.051.768/0001-34, declara sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

BRASÍLIA, 10 de Novembro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 62/2021 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 62/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 42.051.768/0001-34 - PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA

BRASÍLIA, 10 de Novembro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 62/2021 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 42.051.768/0001-34 - PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA 

10 de Movembro de 2021.

 

Voltar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 62/2021 UASG 70011

PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.051.768/0001-34, declara para fins do disposto
no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do
art. 7º da Constituição Federal.

BRASÍLIA, 10 de Novembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 62/2021 UASG 70011

PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.051.768/0001-34, declara sob as penas da Lei,
que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

BRASÍLIA, 10 de Novembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 62/2021 UASG 70011

ROMULO OLIVEIRA DE ARAUJO, como representante devidamente constituído de 42.051.768/0001-34 - PERFECT
ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA doravante denominado PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, para fins do
disposto no Edital do Pregão Eletrônico 62/2021 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 62/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico 62/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 62/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 62/2021 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 62/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 62/2021 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 62/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 62/2021 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

BRASÍLIA, em 10 de Novembro de 2021. 

ROMULO OLIVEIRA DE ARAUJO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.051.768/0001-34

Razão Social: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA

Nome Fantasia: PERFECT

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor
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CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.051.768/0001-34

Razão Social: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA

Nome Fantasia: PERFECT

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.051.768/0001-34

Razão Social: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA

Nome Fantasia: PERFECT

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 17/11/2021 07:57 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.051.768/0001-34

Razão Social: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA

Nome Fantasia: PERFECT

Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.051.768/0001-34
Razão Social: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA
Nome Fantasia: PERFECT
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/06/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 150.000,00 Data de Abertura da Empresa: 23/05/2021
CNAE Primário: 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS

ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE

CNAE Secundário 1: 3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE
CNAE Secundário 2: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 3: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 4: 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA
CNAE Secundário 5: 4511-1/01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E
CNAE Secundário 6: 4511-1/02 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E
CNAE Secundário 7: 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS
CNAE Secundário 8: 4530-7/04 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS
CNAE Secundário 9: 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-
CNAE Secundário 10: 4530-7/06 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO
CNAE Secundário 11: 4541-2/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
CNAE Secundário 12: 4541-2/04 - COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
CNAE Secundário 13: 4542-1/01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO
CNAE Secundário 14: 4542-1/02 - COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE MOTOCICLETAS E
CNAE Secundário 15: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 16: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 17: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 18: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 19: 4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E
CNAE Secundário 20: 5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES
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Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 21: 5620-1/04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS
CNAE Secundário 22: 5911-1/99 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE
CNAE Secundário 23: 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS
CNAE Secundário 24: 6203-1/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS
CNAE Secundário 25: 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CNAE Secundário 26: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 27: 6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE
CNAE Secundário 28: 6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS
CNAE Secundário 29: 6391-7/00 - AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS
CNAE Secundário 30: 6399-2/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CNAE Secundário 31: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,
CNAE Secundário 32: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 33: 7311-4/00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
CNAE Secundário 34: 7320-3/00 - PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
CNAE Secundário 35: 7420-0/05 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM
CNAE Secundário 36: 7490-1/01 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E SIMILARES
CNAE Secundário 37: 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE
CNAE Secundário 38: 7729-2/02 - ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO
CNAE Secundário 39: 7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
CNAE Secundário 40: 7911-2/00 - AGÊNCIAS DE VIAGENS
CNAE Secundário 41: 7990-2/00 - SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO
CNAE Secundário 42: 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,
CNAE Secundário 43: 8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
CNAE Secundário 44: 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
CNAE Secundário 45: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
CNAE Secundário 46: 9512-6/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 47: 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Dados para Contato
CEP: 71.906-750
Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS LOTE, 07 - LOJA 66 A 69 PARTE 477 - NORTE
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 81690038
E-mail: CONTATO@COMPANYPERFECT.COM.BR

Dados do Responsável Legal
037.463.821-73CPF:

Nome: ROMULO OLIVEIRA DE ARAUJO
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
037.463.821-73CPF:

Nome: ROMULO OLIVEIRA DE ARAUJO
E-mail: contato@companyperfect.com.br

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 037.463.821-73 Participação Societária: 100,00%
Nome: ROMULO OLIVEIRA DE ARAUJO
Número do Documento: 2924554 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 30/12/2014 Data de Nascimento: 27/04/1997
Filiação Materna: WILLIANA JORGE OLIVEIRA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 71.930-000
Endereço: AVENIDA PARQUE AGUAS CLARAS LOTE 3740 APTO, 505 - BLOCO B -
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 33361161
E-mail: contato@companyperfect.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais
1075 - EQUIPAMENTOS DE DESMAGNETIZAÇÃO E DE VARREDURA DE MINAS
1080 - EQUIPAMENTOS DE CAMUFLAGEM E DE DISSIMULAÇÃO
1240 - EQUIPAMENTOS ÓTICOS DE VISADA E MEDIÇÃO DE DISTÂNCIA
1367 - CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS TÁTICOS
1375 - MATERIAIS DE DEMOLIÇÃO
1660 - EQUIPAMENTOS DE AR CONCICIONADO, AQUECIMENTO E PRESSURIZAÇÃODE
AERONAVES
1670 - PÁRA-QUEDAS,SISTEMAS DE COLETA, LANÇAMENTO E RESGATE AÉREO  E
EQUIPAMENTOS DE AMARRAÇÃO DE CARGAS
1710 - EQUIPAMENTOS PARA POUSO DE AERONAVES
2010 - EQUIPAMENTOS DE PROPULSÃO DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES
2020 - CORDAMES E EQUIPAMENTOS CORRELATOS
2030 - MAQUINARIA DE CONVES
2090 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NAVIOS E MARINHARIA
2230 - EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE LEITO DE FERROVIA
2250 - MATERIAIS DE FERROVIA
2820 - MÁQUINAS ALTERNATIVAS A VAPOR E COMPONENTES
3040 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE TRANSMISSÃO DE FORÇA
3210 - MÁQUINAS PARA SERRARIA E PREPARO DE MADEIRA
3220 - MÁQUINAS PARA TRABALHOS EM MADEIRA
3230 - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MÁQUINAS PARA TRABALHO EM  MADEIRA
3405 - MÁQUINAS DE SERRAR E LIMAR
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Relatório de Credenciamento

Materiais
3408 - MÁQUINAS DE FUNÇÕES MÚLTIPLAS
3410 - MÁQUINAS DE DESBASTAR, ELÉTRICAS E ULTRA-SÔNICAS
3411 - MÁQUINAS DE BROCAR
3412 - MÁQUINAS DE MANDRILAR
3413 - MÁQUINAS DE FURAR E ABRIR ROSCAS
3414 - MÁQUINAS PARA CORTE E ACABAMENTO DE ENGRENAGENS
3415 - MÁQUINAS RETIFICADORAS
3417 - MÁQUINAS DE FRESAR
3418 - MÁQUINAS DE APLAINAR E TALHAR
3419 - MÁQUINAS-FERRAMENTA DIVERSAS
3422 - MÁQUINAS DE LAMINAR E TREFILAR
3426 - EQUIPAMENTOS PARA ACABAMENTO EM METAL
3438 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE SOLDA
3441 - MÁQUINAS DE DOBRAR E DE MODELAR
3445 - MÁQUINAS DE PUNCIONAR E CORTAR
3447 - MÁQUINAS DE MODELAR FIOS E FITAS DE METAL
3448 - MÁQUINAS DE REBITAR
3449 - MÁQUINAS AUXILIARES PARA MODELAGEM E CORTE DE METAL
3450 - MÁQUINAS-FERRAMENTA PORTÁTEIS
3455 - FERRAMENTAS DE CORTAR PARA MÁQUINAS FERRAMENTA
3456 - FERRAMENTAS DE CORTE E MODELAGEM DE PEÇAS DE MÁQUINAS.
3460 - ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS-FERRAMENTAS
3461 - ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS AUXILIARES PARA TRABALHO EM METAIS
3510 - EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E LAVAGEM A SECO
3520 - EQUIPAMENTOS PARA CONSERTO DE CALÇADOS
3530 - MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL E OFICINAS MÓVEIS  DE  CONSERTOS EM
TECIDOS
3540 - MÁQUINAS DE EMBALAR E EMPACOTAR
3550 - MÁQUINAS REGISTRADORAS AUTOMÁTICAS E MÁQUINAS ACIONADAS  COMFICHAS
3590 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E  COMERCIAIS
3605 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
3611 - MÁQUINAS INDUSTRIAIS PARA MARCAÇÃO
3615 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIA DE POLPA E DE PAPEL
3620 - MÁQUINAS PARA TRABALHOS EM BORRACHA E PLÁSTICO
3625 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS TÊXTEIS
3630 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE PRODUTOS DE ARGILA E CONCRETO
3635 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE CRISTAL E VIDRO
3640 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE TABACO
3645 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE COURO E DE CURTUMES
3650 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE PRODUTOS QUÍMICOS  E  FARMACÊUTICOS
3655 - SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, FIXOS OU MÓVEIS
3660 - MAQUINARIA PARA REDUÇÃO INDUSTRIAL DE TAMANHO
3670 - MÁQUINAS ESPECIALIZADAS PARA FABRICAÇÃO  DE
SEMICONDUTORES,CIRCUITOS MICROELETRÔNICOS E PLACAS DE CIRCUITOS IMPRESSOS
3680 - MÁQUINAS PARA FUNDIÇÃO, EQUIPAMENTOS E  SUPRIMENTOS  CORRELATOS
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Relatório de Credenciamento

Materiais
3685 - MÁQUINAS ESPECIALIZADAS PARA FABRICAÇÃO DE RECIPIENTES  METÁLICOS E
EQUIPAMENTOS CORRELATOS
3690 - MÁQUINARIA ESPECIALIZADA PARA ARMAMENTO E MUNIÇÃO  E  EQUIPAMENTOS
CORRELATOS
3693 - MAQUINARIA INDUSTRIL PARA MONTAGEM
3694 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PARA SANEAMENTO AMBIENTAL
3695 - MÁQUINAS DIVERSAS PARA INDÚSTRIAS ESPECIALIZADAS
3805 - EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAÇÃO E ESCAVAÇÃO DE TERRA
3895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
3915 - EQUIPAMENTOS ALIMENTADORES DE MATERIAIS-PRIMAS
3920 - EQUIPAMENTOS NÃO AUTOPROPULSIONADO PARA MOVIMENTAÇÃO  DE
MATERIAIS
3990 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS
4130 - COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR  CONDICIONADO
4210 - EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO
4235 - RECIPIENTES PARA COLETA DE MATERIAIS PERIGOSOS, MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
4460 - EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE AR
4520 - EQUIPAMENTOS PARA CALEFAÇÃO E AQUECEDORES DOMÉSTICOS DE ÁGUA
4530 - EQUIPAMENTOS PARA QUEIMA DE COMBUSTIVEL
4540 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIASE DE
CALEFAÇÃO
4610 - EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA
4620 - EQUIPAMENTOS PARA DESTILAÇÃO DE ÁGUA, PARA  USO  MARÍTIMO E
INDUSTRIAL
4630 - EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ESGOTOS
5133 - BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA USO EM  MÁQUINAS
5330 - GAXETAS E OUTROS MATERIAIS PARA VEDAÇÃO
5350 - MATERIAIS ABRASIVOS
5440 - EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE ANDAIME E FORMAS DE CONCRETO
5510 - TÁBUAS E ARTIGOS CORRELATOS À BASE DE MADEIRA
5610 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL
5640 - PAINEL DE PAPELÃO,PAPEL EMPREGADO EM CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DE
ISOLAMENTO TÉRMICO
5650 - MATERIAIS PARA TELHADOS E REVESTIMENTO DE PAREDES
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
5810 - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA SEGURANÇA DE COMUNICAÇÕES
5815 - EQUIPAMENTOS DE TELETIPO E FAC-SÍMILE
5820 - EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO POR RÁDIO E TELEVISÃO, EXCETO OS DE
AERONAVES
5821 - EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACÃO POR RÁDIO E TELEVISÃO, PARA A-ERONAVES
5825 - EQUIPAMENTOS DE RADIONAVEGAÇÃO, EXCETO OS DE AERONAVES
5826 - EQUIPAMENTOS PARA RADIONAVEGAÇÃO DE AERONAVES
5835 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SOM
5836 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO
5840 - EQUIPAMENTOS DE RADAR, EXCETO OS DE AERONAVES
5841 - EQUIPAMENTOS DE RADAR PARA AERONAVES
5850 - EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO COM LUZ VISÍVEL E INVISÍVEL
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Relatório de Credenciamento

Materiais
5855 - EQUIPAMENTOS PARA VISÃO NOTURNA, POR RADIAÇÃO EMITIDA  E  REFLETIDA
5865 - EQUIPAMENTOS PARA CONTRAMEDIDAS ELETRÔNICAS,   CONTRA-
CONTRAMEDIDAS E DE CAPACIDADE DE REAÇÃO RÁPIDA
5895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMUNICAÇÕES
5970 - ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES
5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA  EQUIPAMENTOS DE
COMUNICAÇÕES
6070 - ACESSÓRIOS E MATERIAIS DE FIBRAS ÓTICAS
6110 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO
6116 - UNIDADES DE FORÇA DE CÉLULA DE  COMBUSTÍVEL,  COMPONENTES E
ACESSÓRIOS
6150 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
6220 - LUZES E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS
6230 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA MANUAL E PORTÁTIL
6260 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICOS
6330 - SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO E ALARME PARA FERROVIAS
6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS  E  CIRÚRGICOS
6520 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS
6525 - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE RAIOS-X DE USO  MÉDICO,  DENTÁRIO E
VETERINÁRIO
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E  SUPRIMENTOS  HOSPITALARES
6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE  FINALIDADES
ESPECIAIS
6540 - EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E SUPRIMENTOS OFTALMOLÓGICOS
6545 - JOGOS E CONJUNTOS MÉDICOS
6635 - EQUIPAMENTOS PARA TESTES DE PROPRIEDADES FÍSICAS
6636 - CÂMARAS DE CONTROLE AMBIENTAL E EQUIPAMENTOS CORRELATOS
6640 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO
6650 - INSTRUMENTOS ÓTICOS, EQUIPAMENTOS DE TESTE, COMPONENTES  E
ACESSÓRIOS
7010 - COMPUTADORES
7030 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS
7040 - EQUIPAMENTOS DE ENTRADA DE DADOS
7050 - EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E REMOTA
7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES
7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC
7095 - UNIDADES PARA MANUSEIO DE CARTÕES
7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO
7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS
7320 - EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA
7360 - JOGOS, CONJUNTOS  E  EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS
7420 - MÁQUINAS DE CONTABILIDADE E DE CALCULAR
7430 - MÁQUINAS DE ESCREVER E DE COMPOSIÇÃO PARA ESCRITÓRIO
7435 - EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA ESCRITÓRIO
7450 - MÁQUINAS DE GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SOM PARA  USO  EM ESCRITÓRIO
7490 - MÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO
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Relatório de Credenciamento

Materiais
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO
8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
8320 - MATERIAIS PARA ESTOFAMENTO E ACOLCHOAMENTO
8335 - MATERIAIS PARA CALÇADOS
8465 - EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS
9350 - MATERIAIS REFRATÁRIOS E DE ACABAMENTO SUPERFICIAL CONTRA  FOGO
9505 - ARAMES DE FERRO E DE AÇO, NÃO UTILIZÁVEIS EM ELETRICIDADE
9510 - BARRAS E VERGALHÕES DE FERRO E DE AÇO
9515 - PLACAS, CHAPAS, FITAS E LAMINADOS FINOS DE FERRO E DE AÇO
9520 - PERFIS ESTRUTURAIS DE FERRO E AÇO
9525 - ARAMES DE METAL NÃO FERROSO, NÃO UTILIZÁVEIS EM ELETRICIDADE
9530 - BARRAS E VERGALHÕES DE METAIS NÃO FERROSOS
9535 - PLACAS, CHAPAS, FITAS E LAMINADOS FINOS DE METAIS NÃO  FERROSOS
9540 - PERFIS ESTRUTURAIS DE METAIS NÃO FERROSOS
9640 - PRODUTOS SEMI-ACABADOS E PRODUTOS PRIMÁRIOS DE  FERRO  E DE AÇO
9650 - REFINADOS E PRODUTOS SEMI-ACABADOS DE  METAIS  BÁSICOS  NÃO FERROSOS
9670 - SUCATA DE FERRO E DE AÇO
9680 - SUCATA DE METAIS NÃO FERROSOS
9925 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS RELIGIOSOS
9930 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MORTUÁRIOS E DE CEMITÉRIO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.051.768/0001-34
Razão Social: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA
Nome Fantasia: PERFECT
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

1075
EQUIPAMENTOS DE DESMAGNETIZAÇÃO E DE VARREDURA
DE MINAS

Ativo

1080 EQUIPAMENTOS DE CAMUFLAGEM E DE DISSIMULAÇÃO Ativo

1240
EQUIPAMENTOS ÓTICOS DE VISADA E MEDIÇÃO DE
DISTÂNCIA

Ativo

1367 CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS TÁTICOS Ativo

1375 MATERIAIS DE DEMOLIÇÃO Ativo

1660
EQUIPAMENTOS DE AR CONCICIONADO, AQUECIMENTO E
PRESSURIZAÇÃODE AERONAVES

Ativo

1670
PÁRA-QUEDAS,SISTEMAS DE COLETA, LANÇAMENTO E
RESGATE AÉREO  E EQUIPAMENTOS DE AMARRAÇÃO DE
CARGAS

Ativo

1710 EQUIPAMENTOS PARA POUSO DE AERONAVES Ativo

2010 EQUIPAMENTOS DE PROPULSÃO DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES Ativo

2020 CORDAMES E EQUIPAMENTOS CORRELATOS Ativo

2030 MAQUINARIA DE CONVES Ativo

2090 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NAVIOS E MARINHARIA Ativo

2230
EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE LEITO
DE FERROVIA

Ativo

2250 MATERIAIS DE FERROVIA Ativo

2820 MÁQUINAS ALTERNATIVAS A VAPOR E COMPONENTES Ativo

3040 EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE TRANSMISSÃO DE FORÇA Ativo

3210 MÁQUINAS PARA SERRARIA E PREPARO DE MADEIRA Ativo

3220 MÁQUINAS PARA TRABALHOS EM MADEIRA Ativo
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Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.051.768/0001-34
Razão Social: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA
Nome Fantasia: PERFECT
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

3230
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MÁQUINAS PARA
TRABALHO EM  MADEIRA

Ativo

3405 MÁQUINAS DE SERRAR E LIMAR Ativo

3408 MÁQUINAS DE FUNÇÕES MÚLTIPLAS Ativo

3410 MÁQUINAS DE DESBASTAR, ELÉTRICAS E ULTRA-SÔNICAS Ativo

3411 MÁQUINAS DE BROCAR Ativo

3412 MÁQUINAS DE MANDRILAR Ativo

3413 MÁQUINAS DE FURAR E ABRIR ROSCAS Ativo

3414 MÁQUINAS PARA CORTE E ACABAMENTO DE ENGRENAGENS Ativo

3415 MÁQUINAS RETIFICADORAS Ativo

3417 MÁQUINAS DE FRESAR Ativo

3418 MÁQUINAS DE APLAINAR E TALHAR Ativo

3419 MÁQUINAS-FERRAMENTA DIVERSAS Ativo

3422 MÁQUINAS DE LAMINAR E TREFILAR Ativo

3426 EQUIPAMENTOS PARA ACABAMENTO EM METAL Ativo

3438 EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE SOLDA Ativo

3441 MÁQUINAS DE DOBRAR E DE MODELAR Ativo

3445 MÁQUINAS DE PUNCIONAR E CORTAR Ativo

3447 MÁQUINAS DE MODELAR FIOS E FITAS DE METAL Ativo

3448 MÁQUINAS DE REBITAR Ativo

3449
MÁQUINAS AUXILIARES PARA MODELAGEM E CORTE DE
METAL

Ativo

3450 MÁQUINAS-FERRAMENTA PORTÁTEIS Ativo

3455 FERRAMENTAS DE CORTAR PARA MÁQUINAS FERRAMENTA Ativo

3456
FERRAMENTAS DE CORTE E MODELAGEM DE PEÇAS DE
MÁQUINAS.

Ativo

3460 ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS-FERRAMENTAS Ativo

3461
ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS AUXILIARES PARA TRABALHO
EM METAIS

Ativo

3510 EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E LAVAGEM A SECO Ativo

3520 EQUIPAMENTOS PARA CONSERTO DE CALÇADOS Ativo

3530
MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL E OFICINAS MÓVEIS
DE  CONSERTOS EM TECIDOS

Ativo
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Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.051.768/0001-34
Razão Social: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA
Nome Fantasia: PERFECT
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

3540 MÁQUINAS DE EMBALAR E EMPACOTAR Ativo

3550
MÁQUINAS REGISTRADORAS AUTOMÁTICAS E MÁQUINAS
ACIONADAS  COMFICHAS

Ativo

3590
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E
COMERCIAIS

Ativo

3605
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS

Ativo

3611 MÁQUINAS INDUSTRIAIS PARA MARCAÇÃO Ativo

3615 MÁQUINAS PARA INDÚSTRIA DE POLPA E DE PAPEL Ativo

3620 MÁQUINAS PARA TRABALHOS EM BORRACHA E PLÁSTICO Ativo

3625 MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS TÊXTEIS Ativo

3630
MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE PRODUTOS DE ARGILA E
CONCRETO

Ativo

3635 MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE CRISTAL E VIDRO Ativo

3640 MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE TABACO Ativo

3645 MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE COURO E DE CURTUMES Ativo

3650
MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE PRODUTOS QUÍMICOS  E
FARMACÊUTICOS

Ativo

3655
SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, FIXOS OU
MÓVEIS

Ativo

3660 MAQUINARIA PARA REDUÇÃO INDUSTRIAL DE TAMANHO Ativo

3670
MÁQUINAS ESPECIALIZADAS PARA FABRICAÇÃO  DE
SEMICONDUTORES,CIRCUITOS MICROELETRÔNICOS E
PLACAS DE CIRCUITOS IMPRESSOS

Ativo

3680
MÁQUINAS PARA FUNDIÇÃO, EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS  CORRELATOS

Ativo

3685
MÁQUINAS ESPECIALIZADAS PARA FABRICAÇÃO DE
RECIPIENTES  METÁLICOS E EQUIPAMENTOS CORRELATOS

Ativo

3690
MÁQUINARIA ESPECIALIZADA PARA ARMAMENTO E
MUNIÇÃO  E  EQUIPAMENTOS CORRELATOS

Ativo

3693 MAQUINARIA INDUSTRIL PARA MONTAGEM Ativo

3694
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PARA SANEAMENTO
AMBIENTAL

Ativo

3695 MÁQUINAS DIVERSAS PARA INDÚSTRIAS ESPECIALIZADAS Ativo

3805
EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAÇÃO E ESCAVAÇÃO DE
TERRA

Ativo
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Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.051.768/0001-34
Razão Social: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA
Nome Fantasia: PERFECT
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

3895 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO Ativo

3915 EQUIPAMENTOS ALIMENTADORES DE MATERIAIS-PRIMAS Ativo

3920
EQUIPAMENTOS NÃO AUTOPROPULSIONADO PARA
MOVIMENTAÇÃO  DE  MATERIAIS

Ativo

3990
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE
MATERIAIS

Ativo

4130
COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E
AR  CONDICIONADO

Ativo

4210 EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO Ativo

4235
RECIPIENTES PARA COLETA DE MATERIAIS PERIGOSOS,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA

Ativo

4460 EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE AR Ativo

4520
EQUIPAMENTOS PARA CALEFAÇÃO E AQUECEDORES
DOMÉSTICOS DE ÁGUA

Ativo

4530 EQUIPAMENTOS PARA QUEIMA DE COMBUSTIVEL Ativo

4540
EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,
SANITÁRIASE DE CALEFAÇÃO

Ativo

4610 EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA Ativo

4620
EQUIPAMENTOS PARA DESTILAÇÃO DE ÁGUA, PARA  USO
MARÍTIMO E INDUSTRIAL

Ativo

4630 EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ESGOTOS Ativo

5133
BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA
USO EM  MÁQUINAS

Ativo

5330 GAXETAS E OUTROS MATERIAIS PARA VEDAÇÃO Ativo

5350 MATERIAIS ABRASIVOS Ativo

5440
EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE ANDAIME E FORMAS
DE CONCRETO

Ativo

5510 TÁBUAS E ARTIGOS CORRELATOS À BASE DE MADEIRA Ativo

5610
MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A
GRANEL

Ativo

5640
PAINEL DE PAPELÃO,PAPEL EMPREGADO EM CONSTRUÇÃO E
MATERIAIS DE ISOLAMENTO TÉRMICO

Ativo

5650 MATERIAIS PARA TELHADOS E REVESTIMENTO DE PAREDES Ativo

5680 MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO Ativo

5810
EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA SEGURANÇA DE
COMUNICAÇÕES

Ativo
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Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.051.768/0001-34
Razão Social: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA
Nome Fantasia: PERFECT
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

5815 EQUIPAMENTOS DE TELETIPO E FAC-SÍMILE Ativo

5820
EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO POR RÁDIO E
TELEVISÃO, EXCETO OS DE AERONAVES

Ativo

5821
EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACÃO POR RÁDIO E
TELEVISÃO, PARA A-ERONAVES

Ativo

5825
EQUIPAMENTOS DE RADIONAVEGAÇÃO, EXCETO OS DE
AERONAVES

Ativo

5826 EQUIPAMENTOS PARA RADIONAVEGAÇÃO DE AERONAVES Ativo

5835 EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SOM Ativo

5836 EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO Ativo

5840 EQUIPAMENTOS DE RADAR, EXCETO OS DE AERONAVES Ativo

5841 EQUIPAMENTOS DE RADAR PARA AERONAVES Ativo

5850
EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO COM LUZ VISÍVEL E
INVISÍVEL

Ativo

5855
EQUIPAMENTOS PARA VISÃO NOTURNA, POR RADIAÇÃO
EMITIDA  E  REFLETIDA

Ativo

5865
EQUIPAMENTOS PARA CONTRAMEDIDAS ELETRÔNICAS,
CONTRA-CONTRAMEDIDAS E DE CAPACIDADE DE REAÇÃO
RÁPIDA

Ativo

5895 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMUNICAÇÕES Ativo

5970 ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES Ativo

5995
CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES

Ativo

6070 ACESSÓRIOS E MATERIAIS DE FIBRAS ÓTICAS Ativo

6110 EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO Ativo

6116
UNIDADES DE FORÇA DE CÉLULA DE  COMBUSTÍVEL,
COMPONENTES E ACESSÓRIOS

Ativo

6150
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA

Ativo

6220
LUZES E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA PARA
VEÍCULOS

Ativo

6230
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA MANUAL E
PORTÁTIL

Ativo

6260 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICOS Ativo

6330 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO E ALARME PARA FERROVIAS Ativo

6510 MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS Ativo
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Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.051.768/0001-34
Razão Social: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA
Nome Fantasia: PERFECT
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

6515
INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS
E  CIRÚRGICOS

Ativo

6520
INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DENTÁRIOS

Ativo

6525
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE RAIOS-X DE USO
MÉDICO,  DENTÁRIO E VETERINÁRIO

Ativo

6530
MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E  SUPRIMENTOS
HOSPITALARES

Ativo

6532
VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS
DE  FINALIDADES ESPECIAIS

Ativo

6540
EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E SUPRIMENTOS
OFTALMOLÓGICOS

Ativo

6545 JOGOS E CONJUNTOS MÉDICOS Ativo

6635 EQUIPAMENTOS PARA TESTES DE PROPRIEDADES FÍSICAS Ativo

6636
CÂMARAS DE CONTROLE AMBIENTAL E EQUIPAMENTOS
CORRELATOS

Ativo

6640 EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO Ativo

6650
INSTRUMENTOS ÓTICOS, EQUIPAMENTOS DE TESTE,
COMPONENTES  E ACESSÓRIOS

Ativo

7010 COMPUTADORES Ativo

7030 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS Ativo

7040 EQUIPAMENTOS DE ENTRADA DE DADOS Ativo

7050 EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E REMOTA Ativo

7060 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES Ativo

7090 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC Ativo

7095 UNIDADES PARA MANUSEIO DE CARTÕES Ativo

7110 MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO Ativo

7310
EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR
ALIMENTOS

Ativo

7320 EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA Ativo

7360
JOGOS, CONJUNTOS  E  EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E
SERVIR ALIMENTOS

Ativo

7420 MÁQUINAS DE CONTABILIDADE E DE CALCULAR Ativo

7430
MÁQUINAS DE ESCREVER E DE COMPOSIÇÃO PARA
ESCRITÓRIO

Ativo
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Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.051.768/0001-34
Razão Social: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA
Nome Fantasia: PERFECT
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

7435
EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA
ESCRITÓRIO

Ativo

7450
MÁQUINAS DE GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SOM PARA
USO  EM ESCRITÓRIO

Ativo

7490 MÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO Ativo

7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO Ativo

7520 ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO Ativo

8135
MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E
EMBALAGEM

Ativo

8320 MATERIAIS PARA ESTOFAMENTO E ACOLCHOAMENTO Ativo

8335 MATERIAIS PARA CALÇADOS Ativo

8465 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS Ativo

9350
MATERIAIS REFRATÁRIOS E DE ACABAMENTO SUPERFICIAL
CONTRA  FOGO

Ativo

9505
ARAMES DE FERRO E DE AÇO, NÃO UTILIZÁVEIS EM
ELETRICIDADE

Ativo

9510 BARRAS E VERGALHÕES DE FERRO E DE AÇO Ativo

9515
PLACAS, CHAPAS, FITAS E LAMINADOS FINOS DE FERRO E DE
AÇO

Ativo

9520 PERFIS ESTRUTURAIS DE FERRO E AÇO Ativo

9525
ARAMES DE METAL NÃO FERROSO, NÃO UTILIZÁVEIS EM
ELETRICIDADE

Ativo

9530 BARRAS E VERGALHÕES DE METAIS NÃO FERROSOS Ativo

9535
PLACAS, CHAPAS, FITAS E LAMINADOS FINOS DE METAIS NÃO
FERROSOS

Ativo

9540 PERFIS ESTRUTURAIS DE METAIS NÃO FERROSOS Ativo

9640
PRODUTOS SEMI-ACABADOS E PRODUTOS PRIMÁRIOS DE
FERRO  E DE AÇO

Ativo

9650
REFINADOS E PRODUTOS SEMI-ACABADOS DE  METAIS
BÁSICOS  NÃO FERROSOS

Ativo

9670 SUCATA DE FERRO E DE AÇO Ativo

9680 SUCATA DE METAIS NÃO FERROSOS Ativo

9925 EQUIPAMENTOS E ARTIGOS RELIGIOSOS Ativo

9930 EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MORTUÁRIOS E DE CEMITÉRIO Ativo

Emitido em: 17/11/2021 07:59 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 36.924.105/0001-84 DUNS®: 928127004
Razão Social: WS INFORTEC COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: WS INFORTEC
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/09/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 09/05/2022
FGTS 19/11/2021
Trabalhista Validade: 11/03/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/12/2021
Receita Municipal Validade: 12/12/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 17/11/2021 08:00 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 17/11/2021 08:08:36 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: WS INFORTEC COMERCIO LTDA 
CNPJ: 36.924.105/0001-84 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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Capital Social
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
Capital Integralizado
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Dados do Sócio
Nome
WALERIA SILVA ARAUJO
PINA

CPF/CNPJ
044.804.105-70

Participação no capital
R$ 50.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato
Indeterminado

Dados do Administrador
Nome
WALERIA SILVA ARAUJO PINA

CPF
044.804.105-70

Término do mandato
Indeterminado

Último Arquivamento
Data
19/08/2021

Número
28200744643

Ato/eventos
002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE
NOME EMPRESARIAL

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
28200744643

CNPJ
36.924.105/0001-84

Data de Ato Constitutivo
13/04/2020

Início de Atividade
13/04/2020

Endereço Completo
Avenida PEDRO PAES DE AZEVEDO, Nº 130, SALGADO FILHO - Aracaju/SE - CEP 49020-450

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA,
COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.

Porte
ME (Microempresa)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/09/2021, às 14:56:25 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.agiliza.se.gov.br, com o código ADGOX6G4.

ALINE MENEZES DE SOUZA 
Secretário Geral

SEC2100720470

Nome Empresarial: WS INFORTEC COMERCIO LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: SEC2100720470

Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia 
Junta Comercial do Estado de Sergipe

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: WALERIA SILVA ARAUJO PINA 
 
CPF/CNPJ: 044.804.105-70 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 07:29:10 do dia 17/11/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: WJVR171121072910 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/11/2021 às 07:31) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 044.804.105-70.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6194.DA02.2C34.2090 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 17/11/2021 as 07:31:30 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: WS INFORTEC COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.924.105/0001-84
Certidão nº: 54042734/2021
Expedição: 17/11/2021, às 07:20:51
Validade: 15/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que WS INFORTEC COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.924.105/0001-84, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

Atestamos para os devidos fins que a empresa WS INFORTEC COMERCIO LTDA, CNPJ nº 

36.924.105/0001-84, sediada à Av. Pedro Paes Azevedo, nº 130, Salgado Filho, CEP 49020-450 – Aracaju/SE, 

forneceu através da Nota Fiscal nº 000859 os seguintes produtos: 

 

 SSD 120GB N535S SATA3 NETAC / 100 UNID. 

 HD SAS HP EH0146FAWJB 146GB 2,5" 15K RPM / 18 UNID. 

 PLACA DE REDE DUAL GIGABIT PCIE BROADCOM G218C / 4 UNID. 

 MEMORIA RAM 8GB DDR3 1333MHZ ECC RDIMM KINGSTON KVR1333D3D4R9S/8 / 10 UNID. 

 LAMPADA DE PROJETOR ELECTRIFIED ELPLP67 P/ EPSON / 25 UNID. 

 TONER PARA IMPRESSORA HP P1005 P1006 35A 435A CHINAMATE 1.5K / 10 UNID. 

 PICK ROLLER PA03540-0002 P/ FUJITSU SCANNERS FI-6130 FI-6130Z / 20 UNID. 

 

Declaramos, ainda que a referida empresa cumpre com as obrigações, não tendo, portanto, 

nada até a presente data que desabone sua conduta, apresentando, portanto, reconhecida CAPACIDADE 

TÉCNICA. 

 

 

Aracaju/SE, 14 de setembro de 2021 

 

 

 

 

 

                  _______________________________________ 
                     Administrador: RAPHAEL SILVA ARAUJO CPF: 839.783.995-04 
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0 - Contratação do Frete por conta do
Remetente (CIF)

14/09/2021 15:14:17

RECEBEMOS DE WS INFORTEC COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor
 

NF-e
Nº 000859

Série 1

WS INFORTEC COMERCIO LTDA 
Avenida Pedro Paes Azevedo, 130, Salgado Filho 
49.020-450 - Aracaju - SE
Fone (79) 4141-3465 - contato@inforws.com.br

DANFE
Documento Auxiliar

da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída 1

Nº 000859
SERIE: 1 
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

 

Chave de acesso
2821 0936 9241 0500 0184 5500 1000 0008 5918 8516 6094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação
Venda de mercadoria

Protocolo de autorização de uso
328210012139373 14/09/2021 15:14:08

Inscrição Estadual
271777907

Inscr.est. do subst.trib. CNPJ
36.924.105/0001-84

Destinatário/Remetente
Nome / Razão Social
RAPHAEL SILVA ARAUJO

CNPJ/CPF
24.884.690/0001-57

Inscrição Estadual
271526467

Endereço
Avenida Pedro Paes Azevedo, Sala 02, 488

Bairro
Salgado Filho

CEP
49.020-450

Município
Aracaju

Fone/Fax UF
SE

Data emissão
14/09/2021
Data saída
14/09/2021
Hora saída
15:14:07

Faturas
Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor
001 14/10/2021 22.531,60

Cálculo do imposto
Base de cálculo do ICMS
0,00

Valor do ICMS
0,00

Base de cálculo do ICMS Subst.
0,00

Valor do ICMS Subst.
0,00

Valor do FCP ST
0,00

Valor total dos produtos
22.531,60

Valor do frete
0,00

Valor do seguro
0,00

Desconto
0,00

Outras despesas acessórias
0,00

Valor do IPI
0,00

Valor total da nota
22.531,60

Transportador/Volumes transportados
Nome Frete por conta Código ANTT Placa do veículo UF CNPJ/CPF

Endereço Município UF Inscrição Estadual

Quantidade
0

Espécie Marca Numeração Peso bruto
0,000

Peso líquido
0,000

Itens da nota fiscal
Código Descrição do produto/serviço NCM/SH CSOSN CFOP UN Qtde Preço

un
Preço

total
BC

ICMS Vlr.ICMS Vlr.IPI %ICMS %IPI

1 SSD 120GB N535S SATA3 NETAC 85235190 0101 5.102 un 100,00 93,54 9.354,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00
2 HD SAS HP EH0146FAWJB 146GB 2,5" 15K RPM 84717012 0101 5.102 un 18,00 149,90 2.698,20 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00
3 PLACA DE REDE DUAL GIGABIT PCIE BROADCOM G218C 84733049 0101 5.102 un 4,00 289,00 1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00

4 MEMORIA RAM 8GB DDR3 1333MHZ ECC RDIMM KINGSTON
KVR1333D3D4R9S/8 84733042 0101 5.102 un 10,00 285,54 2.855,40 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00

5 LAMPADA DE PROJETOR ELECTRIFIED ELPLP67 P/ EPSON 85299020 0101 5.102 un 25,00 164,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00

6 TONER PARA IMPRESSORA HP P1005 P1006 35A 435A
CHINAMATE 1.5K 84439933 0101 5.102 un 10,00 49,90 499,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00

7 PICK ROLLER PA03540-0002 P/ FUJITSU SCANNERS FI-6130 FI-
6130Z 84733099 0101 5.102 un 20,00 93,45 1.869,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00

Cálculo do ISSQN
Inscrição Municipal Valor total dos serviços Base de cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

Dados adicionais
Observações
Total aproximado de tributos: R$ 8.246,92 (36,60%) Federais R$ 5.297,12 (23,51%)
Estaduais R$ 2.949,79 (13,09%) . Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

   0,00  0,00  0,00 
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ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N

Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

 

CERTIDÃO NEGATIVA
Dados do Solicitante
Razão Social: WS INFORTEC COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: (não informado) Natureza Certidão: Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-

Judicial
Domicílio: Aracaju Tipo de

Pessoa/CPF/CNPJ:
Juridica / 36.924.105/0001-84

Data da Emissão: 05/11/2021 15:10 Data de Validade: * 05/12/2021 *
Nº da Certidão: * 0002841499 * Nº da Autenticidade: * 7190260514 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma
acima identificada. 

Observações
 
a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.

  
b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou
destinatário.

  
c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova
certidão.

  
d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -
Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.
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ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N

Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

 

CERTIDÃO NEGATIVA
Dados do Solicitante
Razão Social: WS INFORTEC COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: (não informado) Natureza Certidão: Execução Patrimonial
Domicílio: Aracaju Tipo de

Pessoa/CPF/CNPJ:
Juridica / 36.924.105/0001-84

Data da Emissão: 05/11/2021 15:41 Data de Validade: * 05/12/2021 *
Nº da Certidão: * 0002841519 * Nº da Autenticidade: * 1090307971 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE
EXECUÇÃO PATRIMONIAL distribuída e que esteja em andamento contra o(a) solicitante acima identificado(a).

 
As matérias atinentes às Varas de Família e Sucessões são objeto de certidão específica. 

Observações
 
a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.

  
b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou
destinatário.

  
c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova
certidão.

  
d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -
Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.
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Declaração de Recolhimento do ICMS N. 1111400/2021

 
 
Inscrição Estadual: 27.177.790-7    
Razão Social: WS INFORTEC COMERCIO LTDA    
CNPJ: 36.924.105/0001-84    
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA    
Atividade Econômica: COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA    
Endereço: AVENIDA PEDRO PAES DE AZEVEDO 130    

SALGADO FILHO - ARACAJU CEP: 49020450    

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com
os recolhimentos do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser
apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790, de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir
da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em 19/10/2021 13:09:25, é válida até 18/11/2021 e deve ser
conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

 
Aracaju, 19 de Outubro de 2021

 
 

Autenticação:20211019IZNDGD

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe 
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco 

Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000 
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL / ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número de Inscrição Municipal: 132355-9      CNPJ/CPF: 36.924.105/0001-84
 Nome/Razão Social: WS INFORTEC COMERCIO LTDA

 Nome de Fantasia: WS INFORTEC
 Situação: Ativa

 
Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se neste
município na (o) AV PEDRO PAES DE AZEVEDO, 130 - SALGADO FILHO - 49020-450, para o
exercício das seguintes atividades:

Cód. Ativ. Descrição das Atividades  Dt.Início
4651601 Com.atac.de equipamentos de informatica 31/08/2021 
4647801 Com.atac.art.escritorios e de papelaria 31/08/2021 
4651602 Com.atac.de suprimentos p/informatica 31/08/2021 
4652400 Com.atac.compon.eletron.eq.telef.e comu. 31/08/2021 
7733100 Aluguel maquinas e equip.p/escritorio 31/08/2021 

ALVARÁ VÁLIDO ATÉ 27/07/2023 - ESCRITÓRIO VIRTUAL 

Aracaju (SE), em 02 de Setembro de 2021. 
 

Cartão impresso através do endereço http://fazenda.aracaju.se.gov.br/financas/cartaoinscricao.wsp de
acordo com o decreto 2.629 de 08 de Março de 2010.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
36.924.105/0001-84
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
13/04/2020 

 
NOME EMPRESARIAL 
WS INFORTEC COMERCIO LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
WS INFORTEC 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV PEDRO PAES DE AZEVEDO 

NÚMERO 
130 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
49.020-450 

BAIRRO/DISTRITO 
SALGADO FILHO 

MUNICÍPIO 
ARACAJU 

UF 
SE 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTATO@INFORWS.COM.BR 

TELEFONE 
(79) 4141-3465/ (79) 9679-0974 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
13/04/2020 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/11/2021 às 07:23:02 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 36.924.105/0001-84
Razão Social:WS INFORTEC COMERCIO LTDA
Endereço: AV PEDRO PAES AZEVEDO 130 / SALGADO FILHO / ARACAJU / SE /

49020-450

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/11/2021 a 08/12/2021 
 
Certificação Número: 2021110902391863332744

Informação obtida em 17/11/2021 07:26:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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WS INFORTEC COMERCIO LTDA 

Avenida Pedro Paes Azevedo, 130, Salgado Filho 
49.020-450 - Aracaju - SE 
Fone (79) 4141-3465 / (79) 99679-0974 - contato@inforws.com.br - wsinfor.se@gmail.com  

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 

AO 

PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Superior Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Pregão nº 622021 (SRP) 

 

A empresa WS INFORTEC COMERCIO LTDA, CNPJ nº 36.924.105/0001-84, sediada AV. 

PEDRO PAES AZEVEDO Nº 130, SALGADO FILHO, 49020-450, ARACAJU/SE telefone para contato (79) 

4141-3465 e-mail: contato@inforws.com.br, por intermédio de seu representante legal, o Sra. Waléria Silva 

Araujo Pina portador da Carteira de Identidade nº 31602169 SSP/SE e do CPF nº 044.804.105-70. Declaramos 

para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, o que se 

segue: 

Declaramos que Conhecemos e Concordamos com todos os termos do pregão em epígrafe 

e que Cumprimos Plenamente todos os Requisitos de Habilitação exigidos pelo Edital, nos termos da Lei nº 

10.520/02. 

 

Declaramos para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 

que: 

 

a) A proposta apresentada para participar da licitação foi elaborada de maneira 

independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa;   
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c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 

de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da mesma; 

 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Órgão 

Licitante antes da abertura oficial das propostas.   

 

Declaramos sob as penas da lei, a inexistência de fatos impeditivos à sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade se declara que não há ocorrências posteriores e 

anteriores. 

 

Declaramos que: 

 

a) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos 

do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

 

b) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão 

ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 

Declaramos que não utilizamos de trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III 

e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal. 

 

Declaramos que tivemos total acessibilidade ao Edital e seus anexos, através dos meios 

descritos no presente edital. 

 

Declaramos sob as penas da lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006, alterada pela Lei n° 11.488, de 15 de Junho de 2007, em 

seu art. 34, que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei 

Complementar. 
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Declaramos expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e 

sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com 

a Instrução Normativa de nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG). 

 

Declaramos ser responsáveis pelos vícios e danos decorrentes do objeto (caso ocorra), de 

acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). 

 

A empresa declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração, 

que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que “a falsidade de declaração prestada 

objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, 

sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n˚ 

8.666/93. 

 

 

 

Aracaju/SE, 11 de novembro de 2021 

 

 

 

 

 

                  _______________________________________ 
                     Administrador: WALERIA SILVA ARAUJO PINA CPF: 044.804.105-70 
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SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro
ESTADO DE SERGIPE

Cadastro atualizado até: 17/11/2021

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 36.924.105/0001-84 Inscrição Estadual: 27.177.790-7

Razão Social: WS INFORTEC COMERCIO LTDA

ENDEREÇO

Logradouro:  AVENIDA PEDRO PAES DE AZEVEDO

Número:  130 Complemento:  

Bairro:  SALGADO FILHO

Município:  ARACAJU UF:  SE

CEP:  49020-450  Telefone:  41413465

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica
Principal:

COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA

Atividade Econômica Secundária:     Consultar    Deposito Fechado: Não

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 14/10/2021

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo
contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.
 Data da Consulta:  17/11/2021

 

Voltar para nova seleção de contribuinte (SE)
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WS INFORTEC COMERCIO LTDA 

Avenida Pedro Paes Azevedo, 130, Salgado Filho 
49.020-450 - Aracaju - SE 
Fone (79) 4141-3465 / (79) 99679-0974 - contato@inforws.com.br - wsinfor.se@gmail.com  

PLANIILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

AO 

PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Superior Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Pregão nº 622021 (SRP) 

Dados da Empresa: 

Razão Social WS INFORTEC COMERCIO LTDA 

CNPJ nº 36.924.105/0001-84 

Endereço AV. PEDRO PAES AZEVEDO Nº 130, SALGADO FILHO, ARACAJU/SE 

CEP49020-450 

Fones: (79) 4141-3465 

Fax 

E-mail contato@inforws.com.br 

Site internet 

Dados do Representante da Empresa: 

Nome Sra. Waléria Silva Araujo Pina 

Cargo Administradora 

Nacionalidade Brasileira 

Estado civil Casada 

Profissão Empresaria 

Endereço RUA P1 nº 132, LOT. ROSA DO OESTE, BAIRRO: ROSA ELZE, SÃO CRISTOVÃO -SE 

CEP 49100-000 

Fone (79) 4141-3465 

Fax 

E-mail contato@inforws.com.br 

Cart. Identidade Nº 31602169  
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Orgão Expedidor SSP/SE 

CPF Nº 044.804.105-70 

Dados Bancários da Empresa 

Banco BANCO BRADESCO S.A. 237 

Agência 2628-0 

Conta Corrente 46376-0 

Dados do Contato com a Empresa: 

Nome Waleria Silva Araujo Pina 

Cargo Administradora 

Endereço RUA P1 nº 132, LOT. ROSA DO OESTE, BAIRRO: ROSA ELZE, SÃO CRISTOVÃO -SE 

CEP 49100-000 

Fone (79) 4141-3465 

Fax 

E-mail contato@inforws.com.br 

 

Empresa optante pelo SIMPLES?          (  x  ) Sim                     (  ) Não 

 

 

 

Aracaju/SE, 11 de novembro de 2021 

 

 

 

 

 

                  _______________________________________ 
                     Administrador: WALERIA SILVA ARAUJO PINA CPF: 044.804.105-70 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 36.924.105/0001-84
Razão Social: WS INFORTEC COMERCIO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:
AVENIDA PEDRO PAES DE AZEVEDO, 130 - SALGADO FILHO - Aracaju / Sergipe

Emitido em: 17/11/2021 07:59 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 62/2021 UASG 70011

WALERIA SILVA ARAUJO PINA, como representante devidamente constituído de 36.924.105/0001-84 - WS INFORTEC
COMERCIO LTDA doravante denominado WS INFORTEC COMERCIO LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão
Eletrônico 62/2021 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 62/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo WS INFORTEC COMERCIO LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
62/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 62/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 62/2021 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 62/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 62/2021 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 62/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 62/2021 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Aracaju, em 11 de Novembro de 2021. 

WALERIA SILVA ARAUJO PINA
 

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 62/2021 UASG 70011

WS INFORTEC COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.924.105/0001-84, declara que, conforme disposto no art. 93
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa,
atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Aracaju, 11 de Novembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 62/2021 UASG 70011

WS INFORTEC COMERCIO LTDA, CNPJ nº 36.924.105/0001-84, declara sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Aracaju, 11 de Novembro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 62/2021 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 62/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 36.924.105/0001-84 - WS INFORTEC COMERCIO LTDA

Aracaju, 11 de Novembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 62/2021 UASG 70011

WS INFORTEC COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.924.105/0001-84, declara sob as penas da Lei, que cumpre a
cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Aracaju, 11 de Novembro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 62/2021 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 36.924.105/0001-84 - WS INFORTEC COMERCIO LTDA 

11 de Movembro de 2021.

 

Voltar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 62/2021 UASG 70011

WS INFORTEC COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.924.105/0001-84, declara que não possui em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III
do art.5º da Constituição Federal.

Aracaju, 11 de Novembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 62/2021 UASG 70011

WS INFORTEC COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.924.105/0001-84, declara para fins do disposto no inciso V
do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal.

Aracaju, 11 de Novembro de 2021.

 

Fechar
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 36.924.105/0001-84 DUNS®: 928127004

Razão Social: WS INFORTEC COMERCIO LTDA

Nome Fantasia: WS INFORTEC

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 17/11/2021 08:00 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 36.924.105/0001-84 DUNS®: 928127004

Razão Social: WS INFORTEC COMERCIO LTDA

Nome Fantasia: WS INFORTEC

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 17/11/2021 08:01 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 36.924.105/0001-84 DUNS®: 928127004

Razão Social: WS INFORTEC COMERCIO LTDA

Nome Fantasia: WS INFORTEC

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 17/11/2021 08:01 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 36.924.105/0001-84 DUNS®: 928127004

Razão Social: WS INFORTEC COMERCIO LTDA

Nome Fantasia: WS INFORTEC

Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 17/11/2021 08:00 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 36.924.105/0001-84 DUNS®: 928127004
Razão Social: WS INFORTEC COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: WS INFORTEC
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/09/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 50.000,00 Data de Abertura da Empresa: 13/04/2020
CNAE Primário: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMÁTICA

CNAE Secundário 1: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E
CNAE Secundário 2: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
CNAE Secundário 3: 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
CNAE Secundário 4: 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

Dados para Contato
CEP: 49.020-450
Endereço: AVENIDA PEDRO PAES DE AZEVEDO, 130 - SALGADO FILHO
Município / UF: Aracaju / Sergipe
Telefone: (79) 41413465 Telefone: (79) 96790974
E-mail: CONTATO@INFORWS.COM.BR

Dados do Responsável Legal
044.804.105-70CPF:

Nome: WALERIA SILVA ARAUJO PINA

Emitido em: 17/11/2021 08:01 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
044.804.105-70CPF:

Nome: WALERIA SILVA ARAUJO PINA
E-mail: contato@inforws.com.br

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 044.804.105-70 Participação Societária: 100,00%
Nome: WALERIA SILVA ARAUJO PINA
Número do Documento: 31602169 Órgão Expedidor: ssp/se
Data de Expedição: 06/03/2015 Data de Nascimento: 08/11/1991
Filiação Materna: EDIVANIA SILVA ARAUJO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 32486391 Órgão Expedidor: ssp/se
Data de Expedição: 05/02/2009

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
GERALDO SIQUEIRA PINA NETONome:

034.602.645-86Estrangeiro:

CEP: 49.100-000
Endereço: RUA R P 1 LOT ROSA DO OESTE, 132 - CENTRO
Município / UF: São Cristovão / Sergipe
Telefone: (71) 96427767
E-mail: contato@inforws.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais
7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC

Emitido em: 17/11/2021 08:01 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 36.924.105/0001-84 DUNS®: 928127004
Razão Social: WS INFORTEC COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: WS INFORTEC
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Aracaju / Sergipe
Porte: Micro Empresa

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

7090 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC Ativo

Emitido em: 17/11/2021 08:07 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Pregão Eletrônico

70011 .622021 .17165 .5180 .220141600

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00062/2021 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 11 de novembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0001098-81.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00062/2021. Modo
de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Transceivers compatíveis com a
solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL.. 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: Transceiver
Descrição Complementar: Transceiver 10GbE, com conector LC, compatível com o firewall Sonicwall NSA 6600.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.620,9800 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 498,0000 e a quantidade de 8
Unidade .

Item: 2
Descrição: Transceiver
Descrição Complementar: Transceiver UTP, com conector RJ-45 (UTP) fêmea, compatível com o firewall Sonicwall
NSA 6600.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.870,4900 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: WS INFORTEC COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 848,0000 e a quantidade de 8 Unidade .

Histórico
Item: 1 - Transceiver

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
02.445.986/0001-39 YES WAY

COMERCIO E
SERVICOS DE
SOLUCOES
AVANCADAS DE
IN

Sim Sim 8 R$ 2.620,0000 R$ 20.960,0000 11/11/2021
10:51:29

Marca: Transceiver 
Fabricante: Transceiver 
Modelo / Versão: SFP10SR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver 10GbE, com conector LC, compatível com o firewall
Sonicwall NSA 6600. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.924.105/0001-84 WS INFORTEC
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 8 R$ 2.620,9800 R$ 20.967,8400 11/11/2021
11:10:48

Marca: SonicWALL 
Fabricante: SonicWALL 
Modelo / Versão: 01-SSC-9785 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SonicWALL / MODELO: 01-SSC-9785 / 1. Transceiver para
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fibra multimodo; 2. Interface GBIC do tipo SFP+ 10GBASE-SR multimodo 850nm, com conector LC duplex; 3.
Suporte à distância de pelo menos 300m; 4. Compatibilidade total com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por
este Tribunal; 5. Garantia mínima de 12 meses; 6. É exigida, para efeito de comprovação de compatibilidade, que
o item cotado esteja incluído na lista disponibilizada no endereço https://www.sonicwall.com/support/knowledge-
base/supported-sonicwall-and-3rdparty- sfp-and-sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-firewalls/. 7. Todos
os transceivers cotados devem ser de mesma marca e modelo. 
Porte da empresa: ME/EPP

32.842.887/0001-51 CONTROLLTEC
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim 8 R$ 2.620,9800 R$ 20.967,8400 11/11/2021
11:18:13

Marca: 6COM 
Fabricante: 6COM 
Modelo / Versão: SFP-10GSR-85 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver 10GbE, com conector LC, compatível com o firewall
Sonicwall NSA 6600. 
Porte da empresa: ME/EPP

28.899.422/0001-60 INOVAZUL
CHAIN
COMERCIO E
SERVICOS EM
TECNOLOGIA
DA INF

Sim Sim 8 R$ 2.620,9800 R$ 20.967,8400 11/11/2021
11:48:15

Marca: SonicWall 
Fabricante: SonicWall 
Modelo / Versão: SONICWALL 10GB-SR SFP+ SHORT REACH FIBER MODULE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de Transceiver 10GbE, com conector LC, compatível
com o firewall Sonicwall NSA 6600, em uso pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. SONICWALL 10GB-SR
SFP+ SHORT REACH FIBER MODULE MULTI-MODE NO CABLE PN: 01-SSC-9785 
Porte da empresa: ME/EPP

27.836.512/0001-49 V & M
NEGOCIOS
EIRELI

Sim Sim 8 R$ 8.900,0000 R$ 71.200,0000 11/11/2021
13:07:37

Marca: Finisar 
Fabricante: Finisar 
Modelo / Versão: FTLX8571D3BCL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Transceiver para fibra multimodo; 2. Interface GBIC do tipo SFP+
10GBASE-SR multimodo 850nm, com conector LC duplex; 3. Suporte à distância de pelo menos 300m; 4.
Compatibilidade total com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal; 5. Garantia mínima de 12
meses; 
Porte da empresa: ME/EPP

14.040.882/0001-23 CYBERNETICOS
SOLUCOES
PROFISSIONAIS
PARA
INFORMATICA
LT

Sim Sim 8 R$ 10.000,0000 R$ 80.000,0000 10/11/2021
22:42:58

Marca: SONICWALL 
Fabricante: SONICWALL 
Modelo / Versão: SONICWALL 01-SSC-9785 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceicer 10GbE1. Transceiver para fibra multimodo;2. Interface
GBIC do tipo SFP+ 10GBASE-SR multimodo 850nm, com conector LCduplex;3. Suporte à distância de pelo menos
300m;4. Compatibilidade total com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal;5. Garantia mínima de
12 meses; 
Porte da empresa: ME/EPP

40.407.429/0001-12 WL SOLUCOES
E TECNOLOGIA
LTDA

Sim Sim 8 R$ 10.000,0000 R$ 80.000,0000 10/11/2021
22:45:26

Marca: SONICWALL 
Fabricante: SONICWALL 
Modelo / Versão: SONICWALL 01-SSC-9785 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceicer 10GbE1. Transceiver para fibra multimodo;2. Interface
GBIC do tipo SFP+ 10GBASE-SR multimodo 850nm, com conector LCduplex;3. Suporte à distância de pelo menos
300m;4. Compatibilidade total com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal;5. Garantia mínima de
12 meses; 
Porte da empresa: ME/EPP

39.646.028/0001-36 B2G COMERCIO
DE PRODUTOS
LTDA

Sim Sim 8 R$ 10.000,0000 R$ 80.000,0000 10/11/2021
22:47:42

Marca: SONICWALL 
Fabricante: SONICWALL 
Modelo / Versão: SONICWALL 01-SSC-9785 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceicer 10GbE1. Transceiver para fibra multimodo;2. Interface
GBIC do tipo SFP+ 10GBASE-SR multimodo 850nm, com conector LCduplex;3. Suporte à distância de pelo menos
300m;4. Compatibilidade total com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal;5. Garantia mínima de
12 meses; 
Porte da empresa: ME/EPP

42.051.768/0001-34 PERFECT Sim Sim 8 R$ 10.000,0000 R$ 80.000,0000 10/11/2021
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ASSESSORIA
EM LICITACAO
LTDA

22:48:41

Marca: SONICWALL 
Fabricante: SONICWALL 
Modelo / Versão: SONICWALL 01-SSC-9785 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceicer 10GbE1. Transceiver para fibra multimodo;2. Interface
GBIC do tipo SFP+ 10GBASE-SR multimodo 850nm, com conector LCduplex;3. Suporte à distância de pelo menos
300m;4. Compatibilidade total com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal;5. Garantia mínima de
12 meses; 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000 14.040.882/0001-23 11/11/2021 14:00:01:090
R$ 10.000,0000 40.407.429/0001-12 11/11/2021 14:00:01:090
R$ 10.000,0000 39.646.028/0001-36 11/11/2021 14:00:01:090
R$ 10.000,0000 42.051.768/0001-34 11/11/2021 14:00:01:090
R$ 8.900,0000 27.836.512/0001-49 11/11/2021 14:00:01:090
R$ 2.620,9800 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:00:01:090
R$ 2.620,9800 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:00:01:090
R$ 2.620,9800 28.899.422/0001-60 11/11/2021 14:00:01:090
R$ 2.620,0000 02.445.986/0001-39 11/11/2021 14:00:01:090
R$ 2.618,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:10:04:013
R$ 2.615,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:10:04:217
R$ 2.614,0000 42.051.768/0001-34 11/11/2021 14:11:27:997
R$ 2.609,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:11:28:643
R$ 2.608,0000 42.051.768/0001-34 11/11/2021 14:13:20:100
R$ 2.603,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:13:20:647
R$ 2.619,0000 39.646.028/0001-36 11/11/2021 14:14:25:637
R$ 2.618,0000 27.836.512/0001-49 11/11/2021 14:14:58:747
R$ 2.600,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:19:15:143
R$ 2.598,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:19:16:520
R$ 2.500,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:19:48:453
R$ 2.498,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:19:49:287
R$ 2.495,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:19:49:517
R$ 2.400,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:19:56:517
R$ 2.398,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:19:58:783
R$ 2.395,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:19:58:883
R$ 2.350,0000 42.051.768/0001-34 11/11/2021 14:20:12:220
R$ 2.348,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:20:13:247
R$ 2.345,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:20:13:407
R$ 2.200,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:20:23:090
R$ 2.198,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:20:24:897
R$ 2.195,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:20:25:057
R$ 2.000,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:20:56:737
R$ 1.999,0000 42.051.768/0001-34 11/11/2021 14:21:48:930
R$ 1.800,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:21:56:930
R$ 1.600,0000 42.051.768/0001-34 11/11/2021 14:22:14:397
R$ 1.450,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:22:20:850
R$ 1.250,0000 42.051.768/0001-34 11/11/2021 14:22:47:607
R$ 1.150,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:22:56:227
R$ 2.420,8500 28.899.422/0001-60 11/11/2021 14:22:59:510
R$ 1.100,0000 39.646.028/0001-36 11/11/2021 14:23:06:347
R$ 1.050,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:23:14:817
R$ 950,0000 42.051.768/0001-34 11/11/2021 14:23:23:707
R$ 900,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:23:31:723
R$ 800,0000 42.051.768/0001-34 11/11/2021 14:23:39:963
R$ 750,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:23:49:620
R$ 749,0000 39.646.028/0001-36 11/11/2021 14:24:00:720
R$ 730,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:24:07:347

R$ 2.194,8800 27.836.512/0001-49 11/11/2021 14:24:12:967
R$ 700,0000 42.051.768/0001-34 11/11/2021 14:24:14:947
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R$ 650,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:24:21:950
R$ 600,0000 42.051.768/0001-34 11/11/2021 14:24:27:320

R$ 2.192,8800 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:24:30:463
R$ 2.192,7600 27.836.512/0001-49 11/11/2021 14:24:33:127
R$ 580,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:24:33:520

R$ 2.190,7600 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:24:46:603
R$ 2.190,6400 27.836.512/0001-49 11/11/2021 14:24:50:140
R$ 550,0000 42.051.768/0001-34 11/11/2021 14:24:55:313

R$ 2.188,6400 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:25:00:567
R$ 551,0000 39.646.028/0001-36 11/11/2021 14:25:01:593
R$ 500,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:25:02:097

R$ 2.188,5200 27.836.512/0001-49 11/11/2021 14:25:03:157
R$ 2.186,5200 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:25:16:703
R$ 501,0000 39.646.028/0001-36 11/11/2021 14:25:37:920

R$ 2.186,4000 27.836.512/0001-49 11/11/2021 14:25:39:157
R$ 499,0000 42.051.768/0001-34 11/11/2021 14:25:45:897

R$ 2.184,4000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:25:49:293
R$ 2.184,2800 27.836.512/0001-49 11/11/2021 14:25:51:163
R$ 2.182,2800 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:26:05:677
R$ 2.182,1600 27.836.512/0001-49 11/11/2021 14:26:07:160
R$ 2.180,1600 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:26:22:043
R$ 2.180,0400 27.836.512/0001-49 11/11/2021 14:26:23:173
R$ 2.178,0400 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:26:38:277
R$ 2.177,9200 27.836.512/0001-49 11/11/2021 14:26:39:160
R$ 2.175,9200 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:26:52:430
R$ 2.175,8000 27.836.512/0001-49 11/11/2021 14:26:55:377
R$ 498,0000 42.051.768/0001-34 11/11/2021 14:29:29:967
R$ 500,0000 39.646.028/0001-36 11/11/2021 14:29:40:137
R$ 400,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:33:09:630

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

11/11/2021
14:02:14 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 11/11/2021
14:10:01 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

11/11/2021
14:29:05 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

11/11/2021
14:29:05

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre
R$ 499,0000 e R$ 501,0000.

Encerramento
etapa fechada

11/11/2021
14:34:06 Encerrada etapa fechada do item.

Sorteio
eletrônico

11/11/2021
14:34:06

Item teve empate real para o valor 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 11/11/2021
14:34:06 Item encerrado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

11/11/2021
14:55:11

Convocado para envio de anexo o fornecedor CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 32.842.887/0001-51.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

11/11/2021
15:12:23

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONTROLLTEC COMERCIO E
SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 32.842.887/0001-51.

Recusa de
proposta

16/11/2021
14:05:17

Recusa da proposta. Fornecedor: CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
EIRELI, CNPJ/CPF: 32.842.887/0001-51, pelo melhor lance de R$ 400,0000. Motivo: A proposta
apresentada não está em conformidade com as exigências técnicas do Edital, conforme parecer
técnico efetuado pela unidade requisitante e confirmada pela empresa, através do chat de
conversação.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

16/11/2021
14:24:24

Convocado para envio de anexo o fornecedor PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 42.051.768/0001-34.

Encerramento 16/11/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO
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do prazo -
Convocação
anexo

14:54:26 LTDA, CNPJ/CPF: 42.051.768/0001-34.

Aceite de
proposta

16/11/2021
17:33:39

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, CNPJ/CPF:
42.051.768/0001-34, pelo melhor lance de R$ 498,0000.

Habilitação de
fornecedor

17/11/2021
14:15:25

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA -
CNPJ/CPF: 42.051.768/0001-34

Registro de
intenção de
recurso

17/11/2021
14:22:41

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: V & M NEGOCIOS EIRELI CNPJ/CPF:
27836512000149. Motivo: Prezado Sr(a) Pregoeiro(a), registramos intenção de recurso para o
item, em contestação a habilitacao da licitante vencedora. Gostaríamos, conforme orienta o TCU,
que nos fosse dada a oportunidade de

Aceite de
intenção de
recurso

17/11/2021
14:45:38

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: V & M NEGOCIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27836512000149.
Motivo: Alerto para recursos meramente procrastinatórios, observe as sanções presentes,
considerando a possibilidade de aplicação das mesmas em processo administrativo.

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

27.836.512/0001-49 17/11/2021 14:22 17/11/2021 14:45 Aceito
Motivo Intenção:Prezado Sr(a) Pregoeiro(a), registramos intenção de recurso para o item, em
contestação a habilitacao da licitante vencedora. Gostaríamos, conforme orienta o TCU, que nos fosse
dada a oportunidade de recurso para fundamentar nossa posição.
Motivo Aceite ou Recusa:Alerto para recursos meramente procrastinatórios, observe as sanções
presentes, considerando a possibilidade de aplicação das mesmas em processo administrativo.

 
Item: 2 - Transceiver

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
02.445.986/0001-39 YES WAY

COMERCIO E
SERVICOS DE
SOLUCOES
AVANCADAS
DE IN

Sim Sim 8 R$ 1.870,0000 R$ 14.960,0000 11/11/2021
10:51:29

Marca: Transceiver 
Fabricante: Transceiver 
Modelo / Versão: SFPTEFG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver UTP, com conector RJ-45 (UTP) fêmea, compatível
com o firewall Sonicwall NSA 6600. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.924.105/0001-84 WS INFORTEC
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 8 R$ 1.870,4900 R$ 14.963,9200 11/11/2021
11:11:30

Marca: DELL 
Fabricante: DELL 
Modelo / Versão: 01-SSC-9791 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: Dell / MODELO: 01-SSC-9791 / 1. Transceiver para cabo
UTP; 2. Interface GBIC do tipo SFP com suporte às velocidades 10/100/1000, compatível com conectores RJ-
45; 3. Suporte à distância de 300m; 4. Compatibilidade total com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este
Tribunal; 5. Garantia mínima de 12 meses; 6. É exigida, para efeito de comprovação de compatibilidade, que o
item cotado esteja incluído na lista disponibilizada no endereço https://www.sonicwall.com/support/knowledge-
base/supported-sonicwall-and-3rdparty- sfp-and-sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-firewalls/. 7.
Todos os transceivers cotados devem ser de mesma marca e modelo. 
Porte da empresa: ME/EPP

32.842.887/0001-51 CONTROLLTEC
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim 8 R$ 1.870,4900 R$ 14.963,9200 11/11/2021
11:18:13

Marca: 6COM 
Fabricante: 6COM 
Modelo / Versão: SFP-GB-GE-T 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver UTP, com conector RJ-45 (UTP) fêmea, compatível
com o firewall Sonicwall NSA 6600. 
Porte da empresa: ME/EPP

28.899.422/0001-60 INOVAZUL
CHAIN
COMERCIO E
SERVICOS EM
TECNOLOGIA
DA INF

Sim Sim 8 R$ 1.870,4900 R$ 14.963,9200 11/11/2021
11:48:15

Marca: SonicWall 
Fabricante: SonicWall 
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Modelo / Versão: SONICWALL 1GB-RJ45 SFP COPPER MODULE NO CABLE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de Transceiver UTP, com conector RJ-45 (UTP)
fêmea, compatível com o firewall Sonicwall NSA 6600, em uso pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
SONICWALL 1GB-RJ45 SFP COPPER MODULE NO CABLE PN: 01-SSC-9791 
Porte da empresa: ME/EPP

27.836.512/0001-49 V & M
NEGOCIOS
EIRELI

Sim Sim 8 R$ 2.450,0000 R$ 19.600,0000 11/11/2021
13:07:37

Marca: Finisar 
Fabricante: Finisar 
Modelo / Versão: FCMJ-8521-3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Transceiver para cabo UTP; 2. Interface GBIC do tipo SFP com
suporte às velocidades 10/100/1000, compatível com conectores RJ-45; 3. Suporte à distância de 300m; 4.
Compatibilidade total com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal; 5. Garantia mínima de 12
meses; 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.450,0000 27.836.512/0001-49 11/11/2021 14:00:01:090
R$ 1.870,4900 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:00:01:090
R$ 1.870,4900 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:00:01:090
R$ 1.870,4900 28.899.422/0001-60 11/11/2021 14:00:01:090
R$ 1.870,0000 02.445.986/0001-39 11/11/2021 14:00:01:090
R$ 1.868,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:10:04:337
R$ 1.869,0000 27.836.512/0001-49 11/11/2021 14:15:16:767
R$ 1.860,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:19:17:287
R$ 1.858,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:19:19:047
R$ 1.800,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:19:46:100
R$ 1.798,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:19:46:617
R$ 1.700,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:20:05:383
R$ 1.698,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:20:06:037
R$ 1.695,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:20:06:273
R$ 1.500,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:20:31:063
R$ 1.498,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:20:32:303
R$ 1.495,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:20:37:250
R$ 1.300,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:21:09:807
R$ 1.298,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:21:11:190
R$ 1.100,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:21:18:737
R$ 1.098,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:21:20:800
R$ 1.095,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:21:20:977
R$ 1.000,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:21:28:253
R$ 998,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:21:30:200
R$ 995,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:21:30:403
R$ 850,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:21:36:283
R$ 848,0000 36.924.105/0001-84 11/11/2021 14:21:37:260
R$ 750,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:21:43:597
R$ 730,0000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:22:33:993

R$ 1.649,1700 28.899.422/0001-60 11/11/2021 14:23:13:350
R$ 1.649,0500 27.836.512/0001-49 11/11/2021 14:24:13:550
R$ 1.600,0000 28.899.422/0001-60 11/11/2021 14:28:50:173
R$ 1.139,0000 27.836.512/0001-49 11/11/2021 14:31:51:317
R$ 510,5000 32.842.887/0001-51 11/11/2021 14:32:47:940

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

11/11/2021
14:02:39 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 11/11/2021
14:10:02 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

11/11/2021
14:28:04 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

11/11/2021
14:28:04

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre
R$ 730,0000 e R$ 1.649,1700.
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Encerramento 11/11/2021
14:33:05

Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

11/11/2021
14:33:05 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

11/11/2021
14:55:26

Convocado para envio de anexo o fornecedor CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 32.842.887/0001-51.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

11/11/2021
15:13:25

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONTROLLTEC COMERCIO E
SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 32.842.887/0001-51.

Recusa de
proposta

16/11/2021
14:05:29

Recusa da proposta. Fornecedor: CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
EIRELI, CNPJ/CPF: 32.842.887/0001-51, pelo melhor lance de R$ 510,5000. Motivo: A proposta
apresentada não está em conformidade com as exigências técnicas do Edital, conforme parecer
técnico efetuado pela unidade requisitante e confirmada pela empresa, através do chat de
conversação.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

16/11/2021
14:34:02

Convocado para envio de anexo o fornecedor WS INFORTEC COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
36.924.105/0001-84.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

16/11/2021
14:40:19

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WS INFORTEC COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 36.924.105/0001-84.

Aceite de
proposta

16/11/2021
17:35:23

Aceite individual da proposta. Fornecedor: WS INFORTEC COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
36.924.105/0001-84, pelo melhor lance de R$ 848,0000.

Habilitação de
fornecedor

17/11/2021
14:15:25

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WS INFORTEC COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF:
36.924.105/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 11/11/2021
14:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 11/11/2021

14:10:01
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 11/11/2021

14:10:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 11/11/2021
14:10:02

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 11/11/2021
14:28:04

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$
730,0000 e R$ 1.649,1700 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:33:04 do

dia 11/11/2021.
Sistema 11/11/2021

14:29:05
A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
499,0000 e R$ 501,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:34:05 do

dia 11/11/2021.
Sistema 11/11/2021

14:33:05
O fornecedor da proposta no valor de R$ 848,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 2.
Sistema 11/11/2021

14:33:05
O item 2 está encerrado.

Sistema 11/11/2021
14:34:06

O item 1 teve empate real para o valor 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 11/11/2021

14:34:06
O item 1 está encerrado.

Sistema 11/11/2021
14:36:36

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 11/11/2021
14:40:03

Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Sr(a) Licitante,
boa tarde. V.Sª foi a primeira colocada para os itens 01 e 02, considerando a

determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a
possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 300,00 para o

item 01 e R$ 400,00 para o item 02?
32.842.887/0001-

51
11/11/2021
14:41:56

Sr.(a) Pregoeiro(a), Boa tarde este já é nosso melhor preço para este certame não
temos como abaixar valor ou dar desconto neste processo

32.842.887/0001-
51

11/11/2021
14:44:22

Mantemos o valor para o item 1 em R$400,00 e para o Item 2 em R$510,00
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32.842.887/0001-
51

11/11/2021
14:47:50

Sr(a) Pregoeiro(a) venho também informar que o fabricante correto é o que consta em
proposta comercial e catalogo apresentado e que o mesmo esta na relação de produtos

da SonicWall
Pregoeiro 11/11/2021

14:49:47
Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Para o item 02,
o lance ofertado foi de R$ 510,50 e V.Sª informou no chat o valor de R$ 510,00. Esse

último valor é o negociado?
32.842.887/0001-

51
11/11/2021
14:51:18

podemos tirar 0,50 centavos por peça para o item 2

Pregoeiro 11/11/2021
14:53:19

Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Agradeço.

32.842.887/0001-
51

11/11/2021
14:53:36

obrigado

Pregoeiro 11/11/2021
14:54:54

Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Convocaremos
o pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente
ajustada ao valor do lance ofertado (R$ 400,00) e negociado (R$ 510,00), contendo

toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO ASSINADA
Sistema 11/11/2021

14:55:11
Senhor fornecedor CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI,

CNPJ/CPF: 32.842.887/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 11/11/2021

14:55:26
Senhor fornecedor CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI,

CNPJ/CPF: 32.842.887/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 11/11/2021

14:55:38
Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Anexos

convocados.
Pregoeiro 11/11/2021

14:58:32
Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - V.Sª tem o

prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta, conforme preconiza o item 8.24.2
do Edital.

Sistema 11/11/2021
15:12:23

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 32.842.887/0001-51, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 11/11/2021
15:13:25

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 32.842.887/0001-51, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 11/11/2021
15:29:24

Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Sr(a) Licitante,
informo a V.Sª que encaminhei a proposta para análise técnica pela unidade

demandante. Favor aguardar.
32.842.887/0001-

51
11/11/2021
15:34:59

OK

Pregoeiro 11/11/2021
16:20:04

Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Sr(a) Licitante,
informo que até o presente momento a unidade requisitante ainda não procedeu a

análise técnica da sua proposta. Favor aguardar.
32.842.887/0001-

51
11/11/2021
16:20:56

ok

Pregoeiro 11/11/2021
17:45:33

Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Sr(a) Licitante,
até o presente momento a unidade demandante não efetuou a análise da sua proposta.

E tendo em vista o encerramento do horário comercial que se aproxima, iremos
suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos, amanhã, às 8:30 horas da

manhã.
32.842.887/0001-

51
11/11/2021
17:46:30

ok

Pregoeiro 11/11/2021
17:46:51

Srs(as) Licitantes, tendo em vista o encerramento do horário comercial que se
aproxima, iremos suspender a presente sessão eletrônica. Retornaremos, amanhã, dia

12/11/2021, às 8:30 horas da manhã. Obrigado pela participação de todos.
Pregoeiro 12/11/2021

08:30:48
Srs(as) Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 12/11/2021
08:32:31

Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Sr(a) Licitante,
bom dia. Transcrevo o inteiro teor do despacho proferido pela unidade requisitante:

Pregoeiro 12/11/2021
08:32:52

Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ..."Informamos
que em análise da proposta apresentada pela empresa CONTROLLTEC, doc. 0972423,
não identificamos os produtos na lista de equipamentos compatíveis disponibilizada no

site do fabricante indicada no Edital e replicada na proposta da licitante. ...
Pregoeiro 12/11/2021

08:33:16
Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ... Desta forma,

caso não hava a comprovação por parte da licitante de que os modelos indicados na
proposta são homologados pelo fabricante do Firewall Sonicwall NSA 6600, por meio de

documentação comprobatória oficial, entendemos que a proposta não atende os
requisitos de ordem técnica do Edital. ..."

Pregoeiro 12/11/2021
08:40:35

Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Sr(a) Licitante,
V.Sª gostaria de efetuar algum esclarecimento acerca do parecer técnico?

Pregoeiro 12/11/2021
08:53:09

Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Sr(a) Licitante,
V.Sª gostaria de efetuar algum esclarecimento acerca do parecer técnico?

Pregoeiro 12/11/2021
09:03:38

Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Sr(a) Licitante,
estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª

32.842.887/0001-
51

12/11/2021
09:12:21

bom dia desculpe pela demora

32.842.887/0001-
51

12/11/2021
09:12:58

estamos com problema na telefonia de rua
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32.842.887/0001-
51

12/11/2021
09:15:27

na lista o nome da empresa se encontra como FS

Pregoeiro 12/11/2021
09:29:48

Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Sr(a) Licitante,
informo que encaminhei essa informação à unidade requisitante. Favor aguardar.

Pregoeiro 12/11/2021
10:08:53

Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Sr(a) Licitante,
transcrevo o despacho proferido pela unidade requisitante após a informação de V.Sª:

Pregoeiro 12/11/2021
10:09:14

Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ..."Ratificamos
a informação incluída no Despacho COINF 0972653, não sendo localizados na lista de

produtos compatíveis os modelos constantes na proposta, que poderia ser suprida com
algum documento oficial do fabricante do firewall Sonicwall NSA 6600. ...

Pregoeiro 12/11/2021
10:09:27

Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ...Assim, não
sendo comprovada documentalmente a compatibilidade entendemos que a proposta

apresentada não está em conformidade com as exigências técnidas do Edital. ..."
32.842.887/0001-

51
12/11/2021
10:12:28

Sr(a) Pregoeiro(a) tenho de fazer contato com o fabricante só que vamos ter qualquer
informação somente na segunda feira pois agora é madrugada, Vossa Senhoria pode

conceder este prazo
Pregoeiro 12/11/2021

10:16:54
Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Concordo com o
prazo solicitado por V.Sª. Dia 15 de novembro será Feriado Nacional. Suspenderemos a

sessão eletrônica e retornaremos no dia 16/11/2021 (terça-feira) às 14 horas.
Deixaremos o sistema em aberto para que V.Sª proceda à juntada do solicitado pela

unidade demandante.
32.842.887/0001-

51
12/11/2021
10:19:31

ok Obrigado

32.842.887/0001-
51

16/11/2021
11:27:56

Bom dia Sr(a) nosso fornecedor não conseguiu o documento par comprovar a
compatibilidade da Sonicwall, por este motivo pedimos declinação do processo,

obrigado
Pregoeiro 16/11/2021

14:01:32
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 16/11/2021
14:07:12

Para CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Sr(a) Licitante,
boa tarde. Tendo em vista a informação de V.Sª, iremos recusar a sua proposta.

Obrigado pela participação de V.Sª.
Pregoeiro 16/11/2021

14:08:15
Para PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a

primeira colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e do
pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores

menores. Aceita o valor de R$ 300,00 para o item 01?
Pregoeiro 16/11/2021

14:10:48
Para PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a

primeira colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e do
pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores

menores. Aceita o valor de R$ 300,00 para o item 01?
42.051.768/0001-

34
16/11/2021
14:11:13

Não e possivel.

Pregoeiro 16/11/2021
14:24:07

Para PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA - Agradeço. Convocaremos o pedido
de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao
valor do lance ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO

ASSINADA
Sistema 16/11/2021

14:24:24
Senhor fornecedor PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, CNPJ/CPF:

42.051.768/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 16/11/2021

14:24:34
Para PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA - Anexo convocado.

Pregoeiro 16/11/2021
14:28:15

Para PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA - V.Sª tem o prazo de 02 (duas) horas
para o envio da proposta, conforme preconiza o item 8.24.2 do Edital.

Pregoeiro 16/11/2021
14:29:24

Para WS INFORTEC COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a segunda
colocada para o item 02, considerando a determinação da legislação e do pregão
eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores

menores. Aceita o valor de R$ 400,00 para o item?
36.924.105/0001-

84
16/11/2021
14:32:50

Boa Tarde! Prezado infelizmente não temos como aplicar nenhum desconto, o nosso
menor valor foi dado na fase de lance.

Pregoeiro 16/11/2021
14:33:50

Agradeço. Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua
proposta devidamente ajustada ao valor do lance ofertado, contendo toda a

DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO ASSINADA
Sistema 16/11/2021

14:34:02
Senhor fornecedor WS INFORTEC COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 36.924.105/0001-84,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 16/11/2021

14:34:14
Para WS INFORTEC COMERCIO LTDA - Agradeço. Convocaremos o pedido de anexo.

V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao valor do
lance ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO

ASSINADA
Pregoeiro 16/11/2021

14:34:40
Para WS INFORTEC COMERCIO LTDA - Anexo convocado. V.Sª tem o prazo de 02 (duas)

horas para o envio da proposta, conforme preconiza o item 8.24.2 do Edital.
Sistema 16/11/2021

14:40:19
Senhor Pregoeiro, o fornecedor WS INFORTEC COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:

36.924.105/0001-84, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema 16/11/2021

14:54:26
Senhor Pregoeiro, o fornecedor PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, CNPJ/CPF:

42.051.768/0001-34, enviou o anexo para o ítem 1.
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Pregoeiro 16/11/2021
14:59:13

Para WS INFORTEC COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, informo que encaminhei a
proposta para análise técnica pela unidade requisitante. Favor aguardar.

Pregoeiro 16/11/2021
14:59:18

Para PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA - Sr(a) Licitante, informo que
encaminhei a proposta para análise técnica pela unidade requisitante. Favor aguardar.

42.051.768/0001-
34

16/11/2021
15:02:54

Ciente.

Pregoeiro 16/11/2021
17:29:18

Para PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA - Transcrevo o inteiro teor do
despacho técnico proferido pela unidade requisitante:

Pregoeiro 16/11/2021
17:29:40

Para PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA - ..."Realizamos a análise técnica das
propostas apresentadas pelas empresas WS INFORTEC, doc. 0973727, e PERFECT

ASSESSORIA, doc. 0973731, e entendemos que ambas estão em conformidade com as
exigências técnica do Edital. ..."

Pregoeiro 16/11/2021
17:30:15

Para PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA - Sr(a) Licitante, conforme o parecer
técnico iremos aceitar a proposta de V.Sª

Pregoeiro 16/11/2021
17:33:53

Para WS INFORTEC COMERCIO LTDA - Transcrevo o inteiro teor do despacho técnico
proferido pela unidade requisitante:

Pregoeiro 16/11/2021
17:34:11

Para WS INFORTEC COMERCIO LTDA - ..."Realizamos a análise técnica das propostas
apresentadas pelas empresas WS INFORTEC, doc. 0973727, e PERFECT ASSESSORIA,
doc. 0973731, e entendemos que ambas estão em conformidade com as exigências

técnica do Edital. ..."
Pregoeiro 16/11/2021

17:34:18
Para WS INFORTEC COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, conforme o parecer técnico

iremos aceitar a proposta de V.Sª
36.924.105/0001-

84
16/11/2021
17:36:06

Ciente.

Pregoeiro 16/11/2021
17:42:49

Srs(as) Licitantes, tendo em vista o encerramento do horário comercial que se
aproxima, iremos suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos, amanhã, dia
17/11/2021, às 14 horas. Passaremos para a fase de verificação das documentações

referentes à fase de habilitação. Obrigado pela participação de todos.
Pregoeiro 17/11/2021

14:00:36
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 17/11/2021
14:01:05

Passaremos para a fase de verificação das documentações referentes ao processo de
habilitação. Favor aguardar.

Sistema 17/11/2021
14:15:28

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 17/11/2021
14:15:56

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/11/2021 às
14:36:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 04/11/2021
09:30:52

Alteração equipe 04/11/2021
09:31:28

Alteração equipe 04/11/2021
09:31:40

Abertura da sessão
pública

11/11/2021
14:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

11/11/2021
14:10:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

11/11/2021
14:36:36 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

11/11/2021
17:48:08

Previsão de reabertura: 12/11/2021 08:30:00; A unidade requisitante não efetuou até o
presente momento a análise técnica da proposta da empresa CONTROLLTEC COMERCIO E
SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, bem como o encerramento do horário comercial que se
aproxima.

Reativação 12/11/2021
08:30:06

Abertura do prazo 17/11/2021
14:15:28 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

17/11/2021
14:15:56 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/11/2021 às 14:36:00.

Data limite para registro de recurso: 22/11/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 25/11/2021.
Data limite para registro de decisão: 02/12/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
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Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:48 horas do dia 17 de novembro de
2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   

JOAO 
HERMINIO DE 
BARROS 
NETO:30920065

Assinado de forma 
digital por JOAO 
HERMINIO DE BARROS 
NETO:30920065 
Dados: 2021.11.17 
14:58:39 -03'00'

WEBER 
BEZERRA 
CAVALCANTI:3
7408259449

Assinado de forma digital 
por WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:3740825944
9 
Dados: 2021.11.17 
16:03:15 -03'00'
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00062/2021(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

36.924.105/0001-84 - WS INFORTEC COMERCIO LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

2 Transceiver Unidade 8 R$ 1.870,4900 R$ 848,0000 R$ 6.784,0000
Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo / Versão: 01-SSC-9791
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: Dell / MODELO: 01-SSC-9791 / 1. Transceiver para cabo UTP; 2. Interface
GBIC do tipo SFP com suporte às velocidades 10/100/1000, compatível com conectores RJ-45; 3. Suporte à distância de 300m; 4.
Compatibilidade total com firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal; 5. Garantia mínima de 12 meses; 6. É exigida, para
efeito de comprovação de compatibilidade, que o item cotado esteja incluído na lista disponibilizada no endereço
https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-sonicwall-and-3rdparty- sfp-and-sfp-modules-that-can-be-used-with-
sonicwall-firewalls/. 7. Todos os transceivers cotados devem ser de mesma marca e modelo.

Total do Fornecedor: R$ 6.784,0000
 

42.051.768/0001-34 - PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Transceiver Unidade 8 R$ 2.620,9800 R$ 498,0000 R$ 3.984,0000
Marca: SONICWALL 
Fabricante: SONICWALL 
Modelo / Versão: SONICWALL 01-SSC-9785
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceicer 10GbE1. Transceiver para fibra multimodo;2. Interface GBIC do tipo SFP+
10GBASE-SR multimodo 850nm, com conector LCduplex;3. Suporte à distância de pelo menos 300m;4. Compatibilidade total com
firewall Sonicwall NSA 6600, em uso por este Tribunal;5. Garantia mínima de 12 meses;

Total do Fornecedor: R$ 3.984,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 10.768,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:
Prezado Sr(a) Pregoeiro(a), registramos intenção de recurso para o item, em contestação a habilitacao da licitante
vencedora. Gostaríamos, conforme orienta o TCU, que nos fosse dada a oportunidade de recurso para fundamentar
nossa posição.

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão de Licitação 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2021

Pregão nº 62/2021 

A V & M NEGOCIOS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.836.512/0001-
49, com sede na Rua R Germiniano Maia, 803-A, Bairro Salgado Filho, na cidade de Aracaju - Sergipe por seu
representante legal infra assinado, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea “ a “, do inciso I, do art. 109, da
Lei nº 8666 / 93, à presença de Vossa Excelência, a fim de interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO, 

Referente a decisão dessa digna Comissão de Licitação que julgou habilitada a licitante PERFECT ASSESSORIA EM
LICITACAO LTDA, apresentando no articulado as razões de sua irresignação.

I – DAS RAZÕES DO RECURSO
Requeremos ao estimado Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas que averigue a possibilidade de conluio entre as
empresas PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA e B2G COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. 
Somos revendedores dos maiores fabricantes dos equipamentos de rede para computadores, e participamos de
licitações destes equipamentos regularmente, entretanto percebemos há algumas semanas que a participação
dessas duas empresas, PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA e B2G COMERCIO DE PRODUTOS LTDA se
assemelha a prática de conluio, ou “coelho” como é vulgarmente conhecida, basicamente duas empresas atuam
em concordância na disputa para aumentar as vantagens competitivas, ora forçando o preço para baixo, ou então
aumentando a chance de vitória no tempo aleatório ou etapa fechada concorrendo ao mesmo tempo. Neste caso
específico, uma breve olhada na documentação das duas empresas percebe-se que as duas são empresas recém-
constituídas, de cidades diferentes porém situam-se em escritórios “virtuais” sendo que o atestado técnico de uma
é fornecido por uma empresa da cidade da outra, e o mais importante, a Proposta de Preços das duas é elaborada
de forma idêntica, mesmo padrão do word, mesma tabela, exatamente a mesma escrita, marca e modelo.
Propostas com idêntica padronização gráfica ou visual (Acórdão TCU nº 1.292/2011-Plenário). 
A proposta de preços enviada no Comprasnet também segue o mesmo padrão nas duas empresas, são idênticas,
inclusive são as únicas empresas e colocarem os modelos ofertados também nos campos “fabricante” e “marca” no
Comprasnet, uma prática não usual. No que se refere a tática de envio de lances, as duas também parecem atuar
em conjunto, quase sempre ficando em fila, uma atras da outra, nas colocações dos itens. 
“Para o TCU, "configura comportamento fraudulento conhecido como coelho a apresentação por licitante de
proposta excessivamente baixa em pregão
para induzir outras empresas a desistirem de competir, em conluio com uma segunda licitante que oferece o
segundo melhor lance e que, com a
desclassificação intencional da primeira, acaba sendo contratada por um valor superior àquele que poderia ser
obtido em ambiente de ampla
concorrência, sem a influência do coelho " (Acórdão TCU 754/2015 - P).”
Isso se repete não só neste pregão, mas também nos pregoes abaixo que estamos participando:
Pregão: 332021 UASG: 90027 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-SEC.1A.REG./DF, Grupo 2 e demais
Pregão: 352021 UASG: 154054 FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS, Itens 87,88 e demais
Pregão: 682021 UASG: 158148 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA, Itens 175, 176, 237 e demais
Pregão: 622021 UASG: 70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Item 1
O TCU tem o entendimento pacificado quanto a prática, inclusive entendendo que não é necessário a contratação
ou prejuízo, pois a fraude não exige a ocorrência do resultado (Acórdãos TCU nº 2179/2010, 2101/2011 e
2425/2012, todos do Plenário)
“Provado o conluio, cabe declaração de inidoneidade, mesmo que não haja prejuízo. É o que também entende o
TCU: “conluio para fraudar licitação
autoriza declaração de inidoneidade dos participantes para licitar, ainda que inexistente débito decorrente de
prejuízo ao erário” (Acórdão 785/2008 –
Plenário).”
Exemplo de provas de conluio que o TCU considera:
“Propostas com idêntica padronização gráfica ou visual (Acórdão TCU nº 1.292/2011-Plenário).”

II – DO PEDIDO
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De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, para que não haja um prejuízo financeiro e
operacional grande ao erário público, requer-se o provimento do presente recurso, com efeito para que seja
apurada a existência de conluio entre as empresas, e, se constatado a pratica, que se revogue a decisão anterior
de aceitar e habilitar a empresa PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, declarando-se a empresa PERFECT
ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA e demais empresas em conluio, inabilitadas para prosseguir no pleito, sem
prejuízo a sanções cabíveis em função da pratica danosa, como eventuais multas e impedimento de licitar e
contratar com administração pública.

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão.

Nestes Termos
P. Deferimento

Aracaju, 22 de Novembro de 2021

Rosane Passos
Administradora
V & M NEGOCIOS EIRELI - ME

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº N° 622021

Recorrida: PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.051.768/0001-34. 

DO OBJETO

Registro de Preços para eventual aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600,
em uso no Prédio Sede do TRE/AL.

PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ: 42.051.768/0001-34, neste ato
representado por RÔMULO OLIVEIRA DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, empresário, R.G. nº 2924554– SSP/DF,
devidamente inscrito no C.P.F. sob nº 037.463.821-73, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com
espeque no inciso XVIII , do artigo 4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 c/c e subitens 11.1 a 11.4 do Edital
c/c artigo 44 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 , bem como subsidiariamente nos dispositivos da
Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993, aplicados de forma subsidiária, apresentar, TEMPESTIVAMENTE, suas
CONTRARRAZÕES AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

Destarte, em atendimento ao disposto no permissivo suso citado, requer-se a Vossa Excelência, que seja dado
ciência da presente CONTRARRAZÕES aos demais licitantes. 

Termos em que. P. Deferimento.
Brasília/DF, 25 de novembro de 2021.

RÔMULO OLIVEIRA DE ARAUJO
R.G. nº 2924554– SSP/DF
C.P.F. Nº 037.463.821-73

I-BREVE ESCORÇO DOS FATOS 
Acudindo ao chamamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para o certame licitatório acima grafado, a
Recorrida e outras licitantes, dele vieram participar. Após a declaração do voto vencedor da empresa PERFECT
ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, CNPJ/CPF: 42.051.768/0001-34, para o ITEM 26, o pregoeiro concedeu prazo
para os licitantes manifestarem seu interesse em recorrer. 

Ocorre que, contra esta decisão, insurgiu a empresa concorrente, ora Recorrente, V & M NEGOCIOS EIRELI - ME,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.836.512/0001-49, requerendo a inabilitação da
Recorrida, alegando suspeita de conluio.

Assim, como será demonstrado, a decisão do Sr. Pregoeiro e sua equipe de apoio, deve ser mantida hígida, e os
recursos devem ser julgados improcedentes, visto que a Recorrida está apta a entregar o produto exigido no
certame, conforme veremos. 

II – DAS RAZÕES E DE DIREITO

Nobre Pregoeiro, a nossa empresa PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA participou do Item 01 e ofertou o
melhor lance para o mesmo, onde após avaliação da documentação verificaremos que não merece razão a
recorrente, no qual vejamos: 

1) Da suspeita de conluio:

Alega a empresa Recorrente em seu recurso que a PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA, possui ligação com
a empresa B2G COMERCIO DE PRODUTOS LTDA devido as proposta comerciais serem parecidas e outras
informações conforme recurso que não deve perseverar.

Vejamos bem a alegação e que ambas as empresas entraram em alguns processos que a empresa V & M
NEGOCIOS EIRELI – ME, também participou, ou seja, podemos alegar que só por ela ter participado do projeto
estaria em Conluio?

Claro que a informação não tem nenhuma lógica.

Vamos mais longe ainda se pesquisar os diretores comerciais, CNPJ e demais informações não tem nenhuma
ligação ambas empresas.

Como somos novos no mercado pesquisamos na internet um modelo de proposta e a utilizamos como qualquer
empresa pode pegar na internet também.
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A alegação de Coelho se sabemos bem essa informação e quando uma empresa abaixa os valores e não cumpre
com o contrato ou pede desclassificação para beneficiar outrem, em nenhum momento a empresa PERFECT
ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA, serviu de coelho para nenhuma empresa, uma vez que foi vencedora do projeto
sem maiores delongas.

Também para conhecimento da empresa V & M NEGOCIOS EIRELI – ME em caso de conluio ou ligação de sócios
entre outros, não e possível nem o pregoeiro habilitar o fornecedor sem ser informado de possíveis sócios com
parentesco.

IV- DO PEDIDO 

Destarte, diante do princípio básico de economicidade, essa CPL deve manter a Habilitação para a empresa
PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA que ofertou um equipamento de ponta para esse órgão.
Ademais, a empresa Recorrente contrapôs o pedido da Recorrente com as devidas argumentações e
embasamentos factuais e jurídicos. 
Dessa forma, pede-se que o pregoeiro indefira todos os pedidos realizados no recurso pela empresa Recorrente,
devido aos fatos relatados acima. 

Termos em que.
P. Deferimento.

Brasília – DF, 25 de novembro de 2021.

___________________________________________
PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA 
CNPJ : 42.051.768/0001-34

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO (DESISTÊNCIA) :
Não vem ao mérito apresentarmos justificativa uma vez que a nossa empresa não foi vencedora do processo,
mesmo assim disponibilizamos que não a vínculo nenhum entre as empresas a minha empresa encontra-se em SP
a outra no DF, não tem qualquer vínculo que comprove qualquer tipo de conluio, não tenho parentes ou
organização com foco de frustrar qualquer certame dessa instituição. Em nenhum momento ocasionei prejuízo a
esse órgão.

 Fechar
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DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2021.
Senhor Assessor-Jurídico,
 
Em razão dos apontamentos trazidos à baila pelos

participantes do processo licitatório:
 
1 - Intenção do Recurso e Recurso,

eventos 0974999 e 0977178;
2 - Contrarrazões, eventos 0979390 e 0979396
 
Preliminarmente, este Pregoeiro entende que não

são e nunca serão suficientes para demonstrar a existência de
conluio pois, ainda que as propostas tenham a mesma
padronização gráfica, não houve prejuízo concreto ao
processo licitatório, uma vez que as referidas empresas
concorreram entre si com suas próprias propostas, com seus
próprios preços, nenhuma cedendo o espaço para outra ou
ofertando preços irreais, ou impraticáveis no mercado, não
podendo assim ser confundido com conluio.

 
No entanto, diante da erudição acima apontada e da

ausência jurídico-doutrinário deste Pregoeiro, evoluo os autos
para análise e decisão e empós possamos dar continuidade ao
certame.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 26/11/2021, às 09:14, 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
0979451 e o código CRC 15C3E46D.

0001098-81.2021.6.02.8000 0979451v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Nesta Assessoria Jurídica a questão relacionada a

suspeita de conluio na licitação conduzida por Vossa
Senhoria, conforme evento 0979390.

 
Referido expediente se traduz em antecipação de

defesa de empresa que se "sagrou vencedora" do certame
frente a sentimento de que teria o procedimento questionado
pelos concorrentes, o que de fato não ocorreu, frente a
desistência de apresentação de recurso aposta no
SEI nº 0979396.

 
Como o ônus da prova cabe a quem alega, não há

mais o que se discutir no bojo do presente processo.
 
Há perda de objeto.
 
Ademais, até mesmo Vossa Senhoria já antecipou

não ter verificado qualquer pecha na atuação dos
participantes capaz de macular o processo, conforme
Despacho PREG 0979451.

 
Assim, creio que não há por que não dar

continuidade à licitação.
 
Atenciosamente. 

Despacho AJ-DG 0979571         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 555



Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 26/11/2021, às 10:06, 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
0979571 e o código CRC 594C3207.
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE
REFERÊNCIA. APRESENTAÇÃO. DECISÃO PREGOEIRO. RECURSO EMPRESA. PREGÃO /2021- AQUISIÇÃO.

I- RECORRENTE: A V & M NEGÓCIOS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
27.836.512/0001- 49

II- RECORRIDO: EMPRESA PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 42.051.768/0001-34
CNPJ: 13.343.833/0001-73- 

Razões de Recurso, breve resumo: 

A Empresa Recorrente alega suposto conluio com empresas participantes, em tese: “.....PERFECT ASSESSORIA EM
LICITAÇÃO LTDA e B2G COMERCIO DE PRODUTOS LTDA se assemelha a prática de conluio, ou “coelho” como é
vulgarmente conhecida, basicamente duas empresas atuam em concordância na disputa para aumentar as
vantagens competitivas, ora forçando o preço para baixo, ou então aumentando a chance de vitória no tempo
aleatório ou etapa fechada concorrendo ao mesmo tempo.....” 
PRELIMINARMENTE: 

III- FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO
A intenção de recorrer e sua respectiva motivação foi devidamente apresentada pelo recorrente nos procedimentos
finais da sessão Pregão Eletrônico n.º 62/2021, razão pela qual, presentes os pressupostos processuais, foi
assegurado o direito da ampla defesa e o contraditório ao licitante insatisfeito com a decisão do pregoeiro que
declarou vencedor do certame a EMPRESA PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA, CNPJ nº 42.051.768/0001-
34.
De tal forma que o exercício do direito de petição e da interposição de medida recursal é não apenas uma garantia
constitucional, pois a irresignação apresentada pode alertar o agente público no sentido de corrigir um ato
administrativo equivocado.
Os fundamentos da motivação recursal formam questões técnicas, e supostas acusações de conluio de empresas
participantes, gerando a necessidade de encaminhamento à Unidade Assessoria Jurídica deste Regional,
consignando pronunciamento simplório no sentido de afirmar que o ônus da prova do alegado cabe ao recorrente,
e que não foi adequadamente reproduzida, Despacho AJ-DG/TRE-AL, Processo Administrativo nº 0001098-
81.2021.6.02.8000. 
De fato o ônus da prova cabe ao recorrente, quando indicou prática desleal no decorrer da sessão eletrônica, tida
como a alcunha de “COELHO”, nada mais é do que microempresas ou de pequeno porte, cujo nível de
credenciamento encontra-se bem abaixo de sua capacidade de cumprir com as avenças junto aos Órgãos Públicos
ou Particulares, utilizando-se de lances baixos, muitos inexequíveis, a fim de desistirem de assinar o contrato, em
nítido favorecimento às empresas de grande porte em ordem de classificação. 
Os casos identificados, práticas fraudulentas, nitidamente tratadas como concorrência desleal, são objetos de
diversos julgados da nossa Corte de Contas Maior, TCU, que recomenda a aplicação de sanções aos infratores.
As alegações do recorrente são de sobremaneira inconsistentes por não trazer às suas razões recursais elementos
capazes de comprovar fielmente as acusações de conluio. 
Deve-se observar que no decorrer da sessão eletrônica não foram registrados preços inexequíveis, desistências de
manter proposta, estes são indícios capazes de provocar a necessidade de diligências junto à autoridade
competente, com possíveis aplicações de sanções aos envolvidos, recomendado pelo TCU.
DECISÃO
Pelo exposto, reconhecemos a intenção de recurso, negando provimento, mantendo a declaração de vencedora do
Pregão Eletrônico nº 62/2021 TRE/AL a EMPRESA PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA, CNPJ nº
42.051.768/0001-34. 

À considerações superiores e decisão de mérito.
PREGOEIRO

 Fechar
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DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2021.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS

REFERÊNCIA. APRESENTAÇÃO. DECISÃO PREGOEIRO. RECURSO EMPRESA. PREGÃO
/2021- AQUISIÇÃO.

 

I. RECORRENTE: A V & M NEGÓCIOS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.836.512/0001- 49

 

II. RECORRIDO: EMPRESA PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 42.051.768/0001-34

 

Razões de Recurso, breve resumo:

 

A Empresa Recorrente alega suposto conluio com empresas participantes, em tese:
“.....PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA e B2G COMERCIO DE PRODUTOS
LTDA se assemelha a prática de conluio, ou “coelho” como é vulgarmente conhecida,
basicamente duas empresas atuam em concordância na disputa para aumentar as
vantagens competitivas, ora forçando o preço para baixo, ou então aumentando a
chance de vitória no tempo aleatório ou etapa fechada concorrendo ao mesmo
tempo.....”

PRELIMINARMENTE:

 

II. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO

A intenção de recorrer e sua respectiva motivação foi devidamente apresentada pelo
recorrente nos procedimentos finais da sessão Pregão Eletrônico n.º 62/2021, razão
pela qual, presentes os pressupostos processuais, foi assegurado o direito da ampla
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defesa e o contraditório ao licitante insatisfeito com a decisão do pregoeiro que
declarou vencedor do certame a EMPRESA PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA,
CNPJ nº 42.051.768/0001-34.

De tal forma que o exercício do direito de petição e da interposição de medida recursal
é não apenas uma garantia constitucional, pois a irresignação apresentada pode alertar
o agente público no sentido de corrigir um ato administrativo equivocado.

Os fundamentos da motivação recursal formam questões técnicas, e supostas
acusações de conluio de empresas participantes, gerando a necessidade de
encaminhamento à Unidade Assessoria Jurídica deste Regional, consignando
pronunciamento simplório no sentido de afirmar que o ônus da prova do alegado cabe
ao recorrente, e que não foi adequadamente reproduzida, Despacho AJ-DG/TRE-AL,
Processo Administrativo nº 0001098-81.2021.6.02.8000.

De fato o ônus da prova cabe ao recorrente, quando indicou prática desleal no
decorrer da sessão eletrônica, tida como a alcunha de “COELHO”, nada mais é do que
microempresas ou de pequeno porte, cujo nível de credenciamento encontra-se bem
abaixo de sua capacidade de cumprir com as avenças junto aos Órgãos Públicos ou
Particulares, utilizando-se de lances baixos, muitos inexequíveis, a fim de desistirem de
assinar o contrato, em nítido favorecimento às empresas de grande porte em ordem
de classificação.

Os casos identificados, práticas fraudulentas, nitidamente tratadas como concorrência
desleal, são objetos de diversos julgados da nossa Corte de Contas Maior, TCU, que
recomenda a aplicação de sanções aos infratores.

As alegações do recorrente são de sobremaneira inconsistentes por não trazer às suas
razões recursais elementos capazes de comprovar fielmente as acusações de conluio.

Deve-se observar que no decorrer da sessão eletrônica não foram registrados preços
inexequíveis, desistências de manter proposta, estes são indícios capazes de provocar
a necessidade de diligências junto à autoridade competente, com possíveis aplicações
de sanções aos envolvidos, recomendado pelo TCU.

DECISÃO

Pelo exposto, reconhecemos a intenção de recurso, negando provimento, mantendo a
declaração de vencedora do Pregão Eletrônico nº 62/2021 TRE/AL a EMPRESA PERFECT
ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA, CNPJ nº 42.051.768/0001-34.

Decisão publicada no sistema Comprasnet, conforme evento 0980631.

À considerações superiores e decisão de mérito.

Respeitosamente.

PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
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Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 29/11/2021, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0980632 e o código CRC 9E3B3181.

0001098-81.2021.6.02.8000 0980632v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2021.
Cuida-se de decisão (0980631) exarada pelo Senhor

Pregoeiro que negou provimento a recurso interposto no Pregão
62/2021. 

Ante a incidência do feito no previsto pelo artigo 32-A da
Res.-TRE/AL nº 15.903/2018 – Regulamento da Secretaria deste
Tribunal - siga o feito à análise da Seção de Aconselhamento Jurídico
desta Presidência.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
02/12/2021, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0982216 e o código CRC 13A31EA1.

0001098-81.2021.6.02.8000 0982216v1
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PROCESSO : 0001098-81.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1452 / 2021 - TRE-AL/PRE/SAJ

 

Senhor Presidente,
 
Trata-se de recurso administrativo impetrado pela

empresa A V & M NEGÓCIOS EIRELLI - ME, inscrita no CNPJ nº
27.836.512/0001-49, contra a habilitação e classificação da empresa
PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ nº
42.051.768/0001-34, classificada no item 01 do Pregão Eletrônico nº
62/2021, referente a registro de preços para eventual aquisição de
transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600,
em uso no prédio sede deste Tribunal.

 

A recorrente ofereceu suas razões (0977178), alegando
que a atuação das empresas PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO
LTDA. e B2G COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA. no certame "se
assemelha a prática de conluio, ou 'coelho' como é vulgarmente
conhecida," na qual "duas empresas atuam em concordância na
disputa para aumentar as vantagens competitivas, ora forçando o
preço para baixo, ou então aumentando a chance de vitória no tempo
aleatório ou etapa fechada concorrendo ao mesmo tempo."

 

Afirma que, ao se verificar a documentação das duas
empresas, observa-se que as duas foram constituídas recentemente,
e que apesar de serem situadas em cidades diferentes, possuem
escritórios virtuais, "sendo que o atestado técnico de uma é
fornecido por uma empresa da cidade da outra, e (...) a Proposta de
Preços das duas é elaborada de forma idêntica, mesmo padrão do
word, mesma tabela, exatamente a mesma escrita, marca e modelo."

 
Sustenta que a tática de envio de lances denota terem

atuado em conjunto, "quase sempre ficando em fila, uma atras da
outra, nas colocações dos itens."

 

Ressalta que, segundo o TCU, "configura comportamento
fraudulento conhecido como coelho a apresentação por licitante de
proposta excessivamente baixa em pregão pra induzir outras
empresas a desistirem de competir, em conluio com uma segunda
licitante que oferece o segundo melhor lance e que, com a
desclassificação intencional da primeira, acaba sendo contratada por
um valor superior àquele que poderia ser obtido em ambiente de
ampla concorrência, sem influência do coelho."

 
Pede, assim, a reforma da decisão de classificação, para

prosseguimento do certame licitatório.
 
Por sua vez, a empresa PERFECT ASSESSORIA EM

LICITAÇÃO LTDA. ofereceu contrarrazões ao recurso interposto
(0979390), alegando que as duas empresas não possuem ligação, e
que, como são novos no mercado, pesquisaram na internet um
modelo de proposta.

 
Afirma que em nenhum momento serviu de coelho para

outra empresa. Desse modo, requer o seu improvimento.
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A B2G COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA. registra, no
evento 0979396, que não há vínculos entre as empresas, nem restou
demonstrado qualquer tipo de conluio.

 
Em seguida, o pregoeiro manifestou-se nos autos

eletrônicos (0980632) sobre a correta aceitação e declaração de
vencedora da proposta apresentada pela empresa PERFECT
ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA., posto que a recorrente não
apresentou elementos capazes de comprovar as alegações de conluio.

 

Ao final, conheceu do recurso, para negar-lhe
provimento.

 
É o relatório. Passa-se a apreciar o recurso

apresentado.
 
O recurso deve ser conhecido, por apresentar todos os

seus pressupostos.
 
Quanto ao mérito, verifica-se que os fundamentos

apresentados pelo recorrente não são aptos a demonstrar a
necessidade de reforma da decisão.

 
Como se sabe, em procedimentos licitatórios, é

indispensável a observância do princípio da vinculação ao ato
convocatório.

 

Assim, chega-se à conclusão de que não se
pode desabilitar aqueles concorrentes que cumpriram os requisitos
estipulados no edital de licitação, sob pena de desobediência ao
princípio em comento.

 
Ora, o vencedor da licitação tratada neste feito

demonstrou todos os requisitos exigidos no edital de referência,
sendo portanto regular a decisão de classificação atacada.

 
No que diz respeito ao suposto conluio alegado na peça

recursal, verifica-se que a recorrente não apresentou provas que
demonstrem ter ocorrido uma trama entre as licitantes PERFECT
ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA. e B2G COMÉRCIO DE
PRODUTOS LTDA., com o objetivo de interferir no resultado final do
certame em questão. Cabe a quem alega, sustentar suas afirmações
com elementos probatórios que reforcem a tese sustentada, ação a
qual a impugnante não logrou fazer no presente caso.

 
A alegação de que as propostas apresentadas teriam

idêntica padronização, não é suficiente para, por si só, comprovar a
existência de conluio entre as licitantes. Para que se conclua pela
existência de ajuste entre os particulares, necessário que haja
elementos contudentes que comprovem o comportamento
fraudulento, o que, no caso em exame, não se verifica.

 

Assim sendo, esta unidade ratifica integralmente o que
foi assentado pelo pregoeiro, em sua manifestação, bem como a sua
decisão de manter integralmente o resultado do Pregão Eletrônico nº
62/2021, referente ao item 01 do certame, visto que não restou
comprovado o descumprimento das exigências editalícias pela
vencedora, nem a existência de conluio entre as participantes.

 
Pelo exposto, esta seção consultiva sugere a Vossa

Excelência que seja conhecido o recurso e, em seguida, negado o seu
provimento.

 
É o parecer. À consideração superior.
 
Respeitosamente,
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Pedro Augusto de Holanda Falcão
Chefe da Seção de Aconselhamento Jurídico

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO DE HOLANDA FALCÃO,
Chefe de Seção, em 06/12/2021, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0984169 e o código CRC B4EC7840.

0001098-81.2021.6.02.8000 0984169v28
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PROCESSO : 0001098-81.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO :  

 

Decisão nº 2923 / 2021 - TRE-AL/PRE/SAJ

 
Cuida-se de Recurso Administrativo (0977178)

interposto pela empresa A V & M NEGÓCIOS EIRELLI - ME,
inscrita no CNPJ nº 27.836.512/0001-49, contra a decisão do
pregoeiro que declarou a empresa PERFECT ASSESSORIA
EM LICITAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ nº 42.051.768/0001-
34, vencedora no item 01 do Pregão Eletrônico nº 62/2021,
referente a registro de preços para eventual aquisição de
transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall
NSA 6600, em uso no prédio sede deste Tribunal.

 
No que toca ao caso, registro abaixo o relatório

consignado pela Seção de Aconselhamento Jurídico desta
Presidência (Parecer 1452 - 0984169):

 
"A recorrente ofereceu suas razões (0977178),
alegando que a atuação das empresas
PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO
LTDA. e B2G COMÉRCIO DE PRODUTOS
LTDA. no certame "se assemelha a prática de
conluio, ou 'coelho' como é vulgarmente
conhecida," na qual "duas empresas atuam em
concordância na disputa para aumentar as
vantagens competitivas, ora forçando o preço
para baixo, ou então aumentando a chance de
vitória no tempo aleatório ou etapa fechada
concorrendo ao mesmo tempo."
 
Afirma que, ao se verificar a documentação
das duas empresas, observa-se que as duas
foram constituídas recentemente, e que apesar
de serem situadas em cidades diferentes,
possuem escritórios virtuais, "sendo que o
atestado técnico de uma é fornecido por uma
empresa da cidade da outra, e (...) a Proposta
de Preços das duas é elaborada de forma
idêntica, mesmo padrão do word, mesma
tabela, exatamente a mesma escrita, marca e
modelo."
 
Sustenta que a tática de envio de lances
denota terem atuado em conjunto, "quase
sempre ficando em fila, uma atras da outra,
nas colocações dos itens."
 
Ressalta que, segundo o TCU, "configura
comportamento fraudulento conhecido como
coelho a apresentação por licitante de
proposta excessivamente baixa em pregão pra
induzir outras empresas a desistirem de
competir, em conluio com uma segunda
licitante que oferece o segundo melhor lance e
que, com a desclassificação intencional da
primeira, acaba sendo contratada por um valor
superior àquele que poderia ser obtido em
ambiente de ampla concorrência, sem
influência do coelho."
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Pede, assim, a reforma da decisão de
classificação, para prosseguimento do certame
licitatório.
 
Por sua vez, a empresa PERFECT
ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA. ofereceu
contrarrazões ao recurso interposto
(0979390), alegando que as duas empresas
não possuem ligação, e que, como são novos
no mercado, pesquisaram na internet um
modelo de proposta.
 
Afirma que em nenhum momento serviu de
coelho para outra empresa. Desse modo,
requer o seu improvimento.
 
A B2G COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.
registra, no evento 0979396, que não há
vínculos entre as empresas, nem restou
demonstrado qualquer tipo de conluio.
 
Em seguida, o pregoeiro manifestou-se nos
autos eletrônicos (0980632) sobre a correta
aceitação e declaração de vencedora da
proposta apresentada pela empresa PERFECT
ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA., posto
que a recorrente não apresentou elementos
capazes de comprovar as alegações de conluio.
 
Ao final, conheceu do recurso, para negar-lhe
provimento."

 
No Parecer 1452 (0984169), a referida unidade

consultiva manifesta-se pelo desprovimento do recurso, a fim
de manter o resultado do Pregão Eletrônico nº 62/2021.

 
É o relatório. Decido.
 
Conheço do recurso, pois oportunamente

interposto e observado o prazo legal.
 
No mérito, após a análise dos autos, entendo que

deve ser mantida a decisão recorrida, porquanto a recorrente
não comprovou os vícios alegados.

 
Embora não se exiga a ocorrência do resultado,

qual seja, o prejuízo ao erário, para configurar o conluio
(Acórdãos nº 2179/2010, 2101/20211 e 2425/2012 - Plenário
do TCU), é indispensável a presença de elementos probatórios
convergentes, concordantes e consistentes a fim de
comprovar a existência de conluio entre os participantes da
licitação.

 
No caso presente, não se verifica a existência de

provas consistentes, ainda que indiciárias, que demonstrem
ter ocorrido um ajuste entre as empresas PERFECT
ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA. e B2G COMÉRCIO DE
PRODUTOS LTDA., com o objetivo de interferir no resultado
final do certame, como bem registrou a unidade jurídica desta
Presidência (0984169).

 
Ademais, as normas que permeiam os certames

licitatórios devem, sempre que possível, ser interpretadas em
favor da disputa entre os interessados, de modo a permitir a
ampla competitividade, que possui reflexos diretos na
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vantajosidade da proposta para a Administração.
 
Ante o exposto, conheço do Recurso Administrativo

interposto por A V & M NEGÓCIOS EIRELLI - ME para negar-
lhe provimento, mantendo o resultado do Pregão Eletrônico
nº 62/2021 nos exatos termos da decisão do pregoeiro.

 
Determino o retorno dos autos ao pregoeiro para

continuidade e adoção das providências que se fizerem
cabíveis.

 
Publicações e intimações necessárias.
 

DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
09/12/2021, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0984418 e o código CRC DF6626FF.

0001098-81.2021.6.02.8000 0984418v12
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Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisõess

DECISÃO DA AUT. COMPETENTE: MANTÉM DECISÃO PREGOEIRO
Decisão nº 2923 / 2021 - TRE-AL/PRE/SAJ

Cuida-se de Recurso Administrativo (0977178) interposto pela empresa A V & M NEGÓCIOS EIRELLI - ME, inscrita no
CNPJ nº 27.836.512/0001-49, contra a decisão do pregoeiro que declarou a empresa PERFECT ASSESSORIA EM
LICITAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ nº 42.051.768/0001-34, vencedora no item 01 do Pregão Eletrônico nº 62/2021,
referente a registro de preços para eventual aquisição de transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA
6600, em uso no prédio sede deste Tribunal.

No que toca ao caso, registro abaixo o relatório consignado pela Seção de Aconselhamento Jurídico desta Presidência
(Parecer 1452 - 0984169):

"A recorrente ofereceu suas razões (0977178), alegando que a atuação das empresas PERFECT ASSESSORIA EM
LICITAÇÃO LTDA. e B2G COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA. no certame "se assemelha a prática de conluio, ou 'coelho'
como é vulgarmente conhecida," na qual "duas empresas atuam em concordância na disputa para aumentar as
vantagens competitivas, ora forçando o preço para baixo, ou então aumentando a chance de vitória no tempo aleatório
ou etapa fechada concorrendo ao mesmo tempo."

Afirma que, ao se verificar a documentação das duas empresas, observa-se que as duas foram constituídas
recentemente, e que apesar de serem situadas em cidades diferentes, possuem escritórios virtuais, "sendo que o
atestado técnico de uma é fornecido por uma empresa da cidade da outra, e (...) a Proposta de Preços das duas é
elaborada de forma idêntica, mesmo padrão do word, mesma tabela, exatamente a mesma escrita, marca e modelo."

Sustenta que a tática de envio de lances denota terem atuado em conjunto, "quase sempre ficando em fila, uma atras
da outra, nas colocações dos itens."

Ressalta que, segundo o TCU, "configura comportamento fraudulento conhecido como coelho a apresentação por
licitante de proposta excessivamente baixa em pregão pra induzir outras empresas a desistirem de competir, em
conluio com uma segunda licitante que oferece o segundo melhor lance e que, com a desclassificação intencional da
primeira, acaba sendo contratada por um valor superior àquele que poderia ser obtido em ambiente de ampla
concorrência, sem influência do coelho."

Pede, assim, a reforma da decisão de classificação, para prosseguimento do certame licitatório.

Por sua vez, a empresa PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA. ofereceu contrarrazões ao recurso interposto
(0979390), alegando que as duas empresas não possuem ligação, e que, como são novos no mercado, pesquisaram na
internet um modelo de proposta.

Afirma que em nenhum momento serviu de coelho para outra empresa. Desse modo, requer o seu improvimento.

A B2G COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA. registra, no evento 0979396, que não há vínculos entre as empresas, nem
restou demonstrado qualquer tipo de conluio.

Em seguida, o pregoeiro manifestou-se nos autos eletrônicos (0980632) sobre a correta aceitação e declaração de
vencedora da proposta apresentada pela empresa PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA., posto que a recorrente
não apresentou elementos capazes de comprovar as alegações de conluio.

Ao final, conheceu do recurso, para negar-lhe provimento."
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No Parecer 1452 (0984169), a referida unidade consultiva manifesta-se pelo desprovimento do recurso, a fim de
manter o resultado do Pregão Eletrônico nº 62/2021.

É o relatório. Decido.

Conheço do recurso, pois oportunamente interposto e observado o prazo legal.

No mérito, após a análise dos autos, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida, porquanto a recorrente não
comprovou os vícios alegados.

Embora não se exiga a ocorrência do resultado, qual seja, o prejuízo ao erário, para configurar o conluio (Acórdãos nº
2179/2010, 2101/20211 e 2425/2012 - Plenário do TCU), é indispensável a presença de elementos probatórios
convergentes, concordantes e consistentes a fim de comprovar a existência de conluio entre os participantes da
licitação.

No caso presente, não se verifica a existência de provas consistentes, ainda que indiciárias, que demonstrem ter
ocorrido um ajuste entre as empresas PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA. e B2G COMÉRCIO DE PRODUTOS
LTDA., com o objetivo de interferir no resultado final do certame, como bem registrou a unidade jurídica desta
Presidência (0984169).

Ademais, as normas que permeiam os certames licitatórios devem, sempre que possível, ser interpretadas em favor da
disputa entre os interessados, de modo a permitir a ampla competitividade, que possui reflexos diretos na
vantajosidade da proposta para a Administração.

Ante o exposto, conheço do Recurso Administrativo interposto por A V & M NEGÓCIOS EIRELLI - ME para negar-lhe
provimento, mantendo o resultado do Pregão Eletrônico nº 62/2021 nos exatos termos da decisão do pregoeiro.

Determino o retorno dos autos ao pregoeiro para continuidade e adoção das providências que se fizerem cabíveis.

Publicações e intimações necessárias.

DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 Fechar
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico
Nº 00062/2021 (SRP)

 
Às 20:28 horas do dia 09 de dezembro de 2021, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00062/2021,
referente ao Processo nº 0001098-81.2021, a autoridade competente, Sr(a) JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, ADJUDICA
aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento. 
 
**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação. 
 

 
Resultado do Julgamento de Recursos

 
Item: 1
Descrição: Transceiver
Descrição Complementar: Transceiver 10GbE, com conector LC, compatível com o firewall Sonicwall NSA 6600.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.620,9800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado com decisão
 
Adjudicado para: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA , pelo melhor lance de R$ 498,0000 e a quantidade de
8 Unidade .

 
Visualizar Recurso do Item 

 
Eventos do Item

Evento Data Observações
Desistência
de registro

de
contrarrazão

25/11/2021
15:05:37

Desistência de Contrarrazões. Fornecedor: B2G COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF:
39.646.028/0001-36, desistiu de registrar Contrarrazão para os Recursos dos fornecedores: V
& M NEGOCIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.836.512/0001-49

Adjudicado 09/12/2021
20:27:59

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 42.051.768/0001-34, Melhor lance: R$ 498,0000, Motivo: De acordo com a
Decisão 2923 (doc. SEI 0984418), proferida nos autos do Processo SEI 0001098-
81.2021.6.02.8000.

Fim do documento
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.051.768/0001-34
Razão Social: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA
Nome Fantasia: PERFECT
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/06/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 04/06/2022
FGTS 01/01/2022
Trabalhista Validade: 06/06/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 05/03/2022
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

28/02/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 10/12/2021 07:51 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Declaração SICAF - EMPRESA PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO (0986550)         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 571



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 36.924.105/0001-84 DUNS®: 928127004
Razão Social: WS INFORTEC COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: WS INFORTEC
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/09/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 09/05/2022
FGTS 27/12/2021
Trabalhista Validade: 11/03/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/12/2021
Receita Municipal Validade: 12/12/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 10/12/2021 07:53 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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56502931472Usuário:

10/12/2021 09:25:18Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA Adimplente42051768
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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56502931472Usuário:

10/12/2021 09:25:59Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

WS INFORTEC COMERCIO LTDA Adimplente36924105
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00062/2021 (SRP) 
 

Às 09:29 horas do dia 10 de dezembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00062/2021, referente ao
Processo nº 0001098-81.2021, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 2
Descrição: Transceiver
Descrição Complementar: Transceiver UTP, com conector RJ-45 (UTP) fêmea, compatível com o firewall Sonicwall
NSA 6600.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.870,4900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: WS INFORTEC COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R$ 848,0000 e a quantidade de 8
Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 10/12/2021
09:29:21

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: WS INFORTEC COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 36.924.105/0001-84, Melhor lance: R$ 848,0000

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6302 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0950698

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTO: 0973890

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 

1) EMPRESA PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO
LTDA: 0986550

2) EMPRESA WS INFORTEC COMÉRCIO LTDA: 0986670

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

17 – Consta consulta ao Cadin? X  
1) EMPRESA PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO
LTDA: 0986668

2) EMPRESA WS INFORTEC COMÉRCIO LTDA: 0986670

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

1) EMPRESA PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO
LTDA: 0974969

2) EMPRESA WS INFORTEC COMÉRCIO LTDA: 0974992
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18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X

1) EMPRESA PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO
LTDA:

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 0974970

REGISTRO COMERCIAL: 0974973

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 0986849

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 0974961

CONSULTA CONSOLIDADA: 0974956

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 0974968

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 

CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL: 0974964

 

2) EMPRESA WS INFORTEC COMÉRCIO LTDA:

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 0974993

REGISTRO COMERCIAL: 0974972

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 0986880

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 0974978

CONSULTA CONSOLIDADA: 0974972

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 0974991

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 0974985

CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL: 0974989

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   

1) EMPRESA PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO
LTDA: 

CONSULTA CONSOLIDADA: 0974956

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 0974960

2) EMPRESA WS INFORTEC COMÉRCIO LTDA: 

CONSULTA CONSOLIDADA: 0974972

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 0974977

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    
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20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  

INTENÇÃO DE RECURSO: 0974999

RAZÕES DE RECURSO: 0977178

CONTRARRAZÕES DE RECURSO: 0979390

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0974994

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

X   

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias? X   

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

X   

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?  X DECISÃO DO PREGOEIRO: 0980631

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

X   

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

X  DECISÃO DO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
TRE/AL: 0984418

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes? X  

PUBLICIDADE DOS ATOS DEVIDAMENTE PUBLICADO NO
PORTAL COMPRASNET NO PRAZO DETERMINADO EM
LEGISLAÇÃO CORRELATA, DECISÃO DO PREGOEIRO E
PRESIDÊNCIA TRE/AL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS
AOS ITENS 25 E 27 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  ADJUDICAÇÃO AUTORIDADE GESTORA

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

X  
EVENTOS: 0986445 E 0986446

TERMO DE ADJUDICAÇÃO: 0986446 E 0986683

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 0973731 E 0973727

Resultado Fornecedor: 0974995

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 10/12/2021, às 10:58, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0986782 e o código CRC 94B9A247.
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CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 05/12/2021, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA
42.051.768/0001-34

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/12/2021
Selo digital de segurança: 2021.CTD.JYZ9.O9O2.8KQZ.R2KJ.HVK8
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Página 1 de 1

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)

1ª e 2ª Instâncias

05/12/2021 22:23:25

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N

Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

 

CERTIDÃO NEGATIVA
Dados do Solicitante
Razão Social: EMPRESA WS INFORTEC COMÉRCIO LTDA
Nome Fantasia: (não informado) Natureza Certidão: Falência, Concordata, Recuperação

Judicial e Extra-Judicial
Domicílio: Outros Estados Tipo de

Pessoa/CPF/CNPJ:
Juridica / 36.924.105/0001-84

Data da Emissão: 10/12/2021 10:56 Data de Validade: * 09/01/2022 *
Nº da Certidão: * 0002881470 * Nº da Autenticidade: * 4117038484 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe,
AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em
andamento, contra a firma acima identificada. 

Observações
 
a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.

  
b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário.

  
c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de
uma nova certidão.

  
d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe -
www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0001098-81.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1485 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 62/2021, objetivando o
Registro de Preços para eventual aquisição de Transceivers
compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em
uso no Prédio Sede do TRE/AL, conforme  termo de
referência (0863223), aprovado pela STI (0908717).

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força

da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento SEI nº 0986782.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento
licitatório, na modalidade pregão eletrônico.

 

ItemQuestionário Sim Não N/AEvento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

Comprasnet - 0964397

DOU - 0964720

Portal - 0964722

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

 

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet - 0964397

DOU - 0964720

Portal - 0964722

 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
SIM

Publicação em:

22/10/2021 (Comprasnet)

25/10/2021 (DOU)

25/10/2021 (Portal)

Ata Pregão
62/2021 (0974994) -
11/11/2021

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM Ata Pregão 62/2021
(0974994)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM Termo de Adjudicação -

 0986683

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
SIM Termo Resultado por

fornecedor - 0974995

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
SIM

Conforme contido na
Informação 6302 -
 0986782

Consulta pelo Pregoeiro -
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8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Consulta pelo Pregoeiro -
 0986782

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM 0973731 e 0973727

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM 0986782

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU: 

1) EMPRESA PERFECT
ASSESSORIA EM
LICITAÇÃO LTDA: 

CONSULTA
CONSOLIDADA: 0974956

CERTIDÃO TCU PESSOA
FÍSICA: 0974960

2) EMPRESA WS
INFORTEC COMÉRCIO
LTDA: 

CONSULTA
CONSOLIDADA: 0974972

CERTIDÃO TCU PESSOA
FÍSICA: 0974977

CADIN: 0986668 e 0986670

 

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 6302 -
 0986782

 

Ao exposto, esta Assessoria Jurídica conclui pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº62/2021, que visa
o registro de preços para eventual aquisição de Transceivers
compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em
uso no Prédio Sede do TRE/AL, conforme relatório Resultado
por Fornecedor (0974995), tendo como licitante vencedor
do item 2, a Empresa WS INFORTEC COMERCIO LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 36.924.105/0001-84, pelo melhor
lance no valor total de R$6.784,00 (seis mil, setecentos e
oitenta e quatro reais); e, quanto ao item 1, a empresa
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, CNPJ nº
36.924.105/0001-84, pelo valor de R$3.984,00 (três mil,
novecentos e oitenta e quatro reais).

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 13/12/2021, às 15:41, 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
0987638 e o código CRC 1335C0B5.

0001098-81.2021.6.02.8000 0987638v16
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 13 de dezembro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento no trato de análise da

regularidade do Pregão Eletrônico nº 62/2021, objetivando o
Registro de Preços para eventual aquisição de Transceivers
compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA 6600, em
uso no Prédio Sede do TRE/AL, conforme  termo de
referência (0863223), aprovado pela STI (0908717).

Nesta senda, por conduto do Parecer AJ-DG nº
1485 (0987638), a Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
concluiu pela legalidade do presente procedimento licitatório,
realizado na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, regido
pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não havendo óbice à
homologação do PE nº 62/2021, conforme relatório Resultado
por Fornecedor (0974995), tendo como licitante vencedor
do item 2, a Empresa WS INFORTEC COMERCIO LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 36.924.105/0001-84, pelo melhor
lance no valor total de R$6.784,00 (seis mil, setecentos e
oitenta e quatro reais); e, quanto ao item 1, a empresa
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, CNPJ nº
36.924.105/0001-84, pelo valor de R$3.984,00 (três mil,
novecentos e oitenta e quatro reais).

Dessa forma, tendo em vista a regularidade de
todos os atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório e o pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes
autos eletrônicos conclusos a Vossa Excelência, para os fins
do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no
Decreto nº 5.450/2005.
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 13/12/2021, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0987699 e o código CRC 32612965.

0001098-81.2021.6.02.8000 0987699v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0001098-81.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico nº 53/2021. Registro de Preços. Aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall
Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL.

 

Decisão nº 2983 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 1485/2021 (0987638), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 62/2021, que tem
por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição
de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA
6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL, de acordo com as
especificações e condições assentadas no edital (0964392), conforme
Termo de Referência (0863293), aprovado pelo Senhor Secretário de
Tecnologia da Informação (0908717) e em conformidade com
o Resultado por Fornecedor (0974995), totalizando a Ata o valor
global de R$ 10.768,00 (dez mil, setecentos e sessenta e oito
reais), cujos licitantes vencedores foram os abaixo relacionados, nos
termos da Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0974994), mais
os Termos de Adjudicação (0986683) e (0986446): 

 
* Para o item 1 - Empresa PERFECT ASSESSORIA EM

LICITACAO LTDA , CNPJ nº 42.051.768/0001-34, pelo melhor lance
no valor total de R$ 3.984,00 (três mil, novecentos e quatro
reais);

* Para o item 2 - Empresa WS INFORTEC COMERCIO
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.924.105/000184, pelo melhor
lance no valor total de R$ 6.784,00 (seis mil, setecentos e
oitenta e quatro reais).

 
Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º

10.520/2002  e no artigo 48, § 1º do Decreto nº
10.024/2019, CONVOCO, para a devida assinatura da Ata de
Registro de Preços, as empresas suso relacionadas.

À Secretaria de Administração, para as providências
tendentes ao cumprimento da presente Decisão.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
14/12/2021, às 15:33, 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
0987908 e o código CRC 264A12CA.

0001098-81.2021.6.02.8000 0987908v3
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00062/2021 (SRP)

 
Às 16:40 horas do dia 14 de dezembro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0001098-81.2021,
Pregão nº 00062/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Transceiver
Descrição Complementar: Transceiver 10GbE, com conector LC, compatível com o firewall Sonicwall NSA 6600.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.620,9800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA , pelo melhor lance de R$ 498,0000 e a quantidade de
8 Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 09/12/2021
20:27:59 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: PERFECT ASSESSORIA EM
LICITACAO LTDA, CNPJ/CPF: 42.051.768/0001-34, Melhor lance: R$ 498,0000,

Motivo: De acordo com a Decisão 2923 (doc. SEI 0984418), proferida nos autos do
Processo SEI 0001098-81.2021.6.02.8000.

Homologado 14/12/2021
16:40:34

JOSE
RICARDO
ARAUJO
E SILVA

 
Item: 2
Descrição: Transceiver
Descrição Complementar: Transceiver UTP, com conector RJ-45 (UTP) fêmea, compatível com o firewall Sonicwall NSA
6600.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.870,4900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: WS INFORTEC COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R$ 848,0000 e a quantidade de 8 Unidade
.

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 10/12/2021
09:29:21 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: WS INFORTEC COMERCIO

LTDA, CNPJ/CPF: 36.924.105/0001-84, Melhor lance: R$ 848,0000

Homologado 14/12/2021
16:40:45

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
À SLC, para publicar o resultado do certame,

destacando que há convocação de cadastro de reserva em
aberto até amanhã, às 16h40.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/12/2021, 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
0988943 e o código CRC A2F86EDE.

0001098-81.2021.6.02.8000 0988943v1
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 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 14/12/2021 18:39:30
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6825714
   Data prevista de publicação: 15/12/2021
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

14100768 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 59-2021 -
TrAs empresas.rtf

214800bdcfb6002e
0b18bc4aa9019ebf 8,00 R$

264,32

14100769 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 62-2021 -
Duas empresas.rtf

44f2be7e6fdf62c8
268a7097e78f551f 7,00 R$

231,28

14100770 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 65-2021 -
Duas empresas.rtf

a5b114e0b75c46e4
f796149263960c63 7,00 R$

231,28

14100771
Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 66-2021 - RR
COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR
CONDICIONADO.rtf

5edf4bec1f8a10f7
84415b7b3e2a3f5a 5,00 R$

165,20

14100772 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 68-2021 -
PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.rtf

c1f0963167570047
5654fb4619765b56 5,00 R$

165,20

14100773 Abertura proposta de preAos TP 03-2021.rtf f3e8dbb9344de325
69265d07d6dc0cff 3,00 R$ 99,12

TOTAL DO OFICIO 35,00 R$
1.156,40
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S EC R E T A R I A - G E R A L
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 1/2021

Processo nº TRF2-EOF-2021/0167.
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região torna público que realizará às 12:00

horas do dia 22 de dezembro de 2021, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese
de não haver expediente no Tribunal nesta data, na Rua Acre, nº 80, 10º andar, sala 1.004
- Centro, Rio de Janeiro/RJ, através de sua Comissão Permanente de Licitação, instituída
pela Portaria nº TRF2-PSG-2021/001, de 07.01.2021, o recebimento dos envelopes "A" e
"B" contendo documentos de habilitação e propostas comerciais, referentes ao Convite em
epígrafe, do tipo MAIOR OFERTA, sob a forma de execução indireta. O certame será regido
pelas disposições da Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, do Decreto
8.538/15 e pelas condições adiante estabelecidas neste Edital e seus anexos. Objeto:
Concessão de uso da área correspondente a 84 m², localizada no 21º andar, sala 2101
duplex, Anexo II do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, do imóvel situado na Rua Acre,
nº 80 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, para exploração de uma cafeteria, com a finalidade de
comercialização de lanches, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

O arquivo do Edital e seus anexos podem ser obtidos gratuitamente pela
internet, no endereço www.trf2.jus.br, opção "transparência / gestão das contratações e
aquisições / licitações, compras, contratos e atas de registro de preços / licitações em
andamento / Convite". Os arquivos também podem ser solicitados pelo e-mail
cpl@trf2.jus.br.

Rio de Janeiro-RJ, 13 de dezembro de 2021.
RUBENS FERRAZ DE ARAUJO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0317672-47.2021.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 05.022.10.2021, firmado em
14/12/2021; Contratantes: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ nº
59.949.362/0001-76 e JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, CNPJ Nº
05.445.105/0001-78; Contratada: BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ nº
57.142.978/0001-05; Objeto: fornecimento de licenças de uso e licenças perpétuas de
softwares aplicativos, banco de dados e sistemas operacionais e créditos azure,
contemplando os serviços de suporte e atualização de softwares; Vigência: a partir da data
de sua assinatura, pelo período de 36 meses e 20 dias; Valor Total: R$ 5.104.481,00;
Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 036/2021-RP; Fundamento Legal: Leis nºs
8.666/1993, 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e Decretos nºs 7.892/2013
10.024/2019, 8.538/2015 e 7.746/2012, Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de
2019, e no Termo de Adesão ao Acordo Corporativo nº 8/2020, entre o TRF3, SGD/ME e
a Microsoft, de 5/8/2021; Signatários: pelo TRF 3ª Região, Dr. Mairan Gonçalves Maia
Júnior, Desembargador Federal Presidente, pela Justiça Federal de Primeiro Grau em São
Paulo, Dr. Marcio Ferro Catapani, Juiz Federal Diretor do Foro, e, pela Fornecedora, Sr.
Walter Ferreira da Silva Junior, Procurador.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 23/2021. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: Aborgama do Brasil
Ltda. OBJETO: Coleta especial de resíduos de saúde. ORIGEM: Dispensa de Licitação, artigo
24, inciso II da Lei 8.666/1993. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 168396, ND - 3390.39, dotação
orçamentária prevista para 2022. PREÇO TOTAL: R$ 2.116,00. VIGÊNCIA: 02.01.2022 a
02.01.2023. PA: 0009589-30.2017.4.04.8000. ASSINATURA: Antônio César Marques de
Matos, Diretor Administrativo, em 13.12.2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021

Processo SEI nº 0002181-35.2021.6.02.8000.
O Presidente do TRE/AL, DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou, em

14/12/2021, o resultado da Tomada de Preços nº 01/2021, adjudicando seu objeto,
contratação de empresa do ramo da construção civil com o objetivo de executar os
serviços de reforma do prédio do Cartório Eleitoral de Palmeira dos Índios - 10ª Zona
Eleitoral, com fornecimento de material e mão de obra, à empresa Gamma Soluções LTDA,
CNPJ 10.198.262/0001-66, pelo valor global de R$ 152.327,99, com base no art. 43, VI da
Lei 8.666/93.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2021

Processo Administrativo SEI nº 0004679-07.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 13/12/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 68/2021, que tem por objeto a
aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias, a fim de atender a
demanda da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme especificações e condições assentadas
no edital, de acordo com o termo de referência e suas especificações, adjudicado à
empresa PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
02.213.325/0005-01, pelo valor total de R$ 138.404,00 (cento e trinta e oito mil,
quatrocentos e quatro reais); e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2021

Processo Administrativo SEI nº 0001098-812021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou, em

14/12/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 62/2021, que tem por objeto o Registro de
Preços para eventual aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall
NSA 6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL, de acordo com as especificações e condições
assentadas no edital, conforme Termo de Referência, convocando para a devida assinatura da
Ata de Registro de Preços às empresas: a) PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, CNPJ nº
42.051.768/0001-34, Item 1, pelo valor total de R$ 3.984,00 (três mil, novecentos e quatro
reais); e b) WS INFORTEC COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.924.105/0001-84, Item
2, pelo valor total de R$ 6.784,00 (seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais); tudo com
arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º 10.520/2002 e no artigo 48, § 1º, do Decreto nº
10.024/2019.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021

Processo Administrativo SEI nº 0007391-67.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 13/12/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 66/2021, que tem por objeto a
aquisição de material permanente - condicionadores de ar, conforme especificações e
condições assentadas no edital, de acordo com o termo de referência e suas
especificações, adjudicado à empresa RR COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR
CONDICIONADO, inscrita no CNPJ sob o nº 19.156.088/0001-63, pelo valor total de R$
112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais); e autorizou a contratação da empresa
com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019 e,
subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2021

Processo Administrativo SEI nº 0005517-47.2021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 13/12/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 59/2021, que tem por objeto a
aquisição de material de consumo - HD´s internos e externos, conforme Termo de
Referência, autorizando a contratação das empresas: a) DARIO CESAR DA SILVA
39401563888, inscrita no CNPJ sob o nº 33.613.862/0001-49, item 1, pelo valor total de R$
7.482,00 (sete mil quatrocentos e oitenta e dois reais); b) JEAN ALEXANDRE WENDLER DE
MORAIS, inscrita no CNPJ sob o nº 27.130.609/0001-31, itens 2, 3 e 4, pelo valor total de
R$ 11.669,04 (onze mil seiscentos e sessenta e nove reais e quatro centavos) e; c) ANAX
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.849.946/0001-46, pelo
valor total de R$ 6.454,88 (seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito
centavos). Valor total da ata do Pregão nº 59/2021: R$ 25.605,92 (vinte e cinco mil
seiscentos e cinco reais e noventa e dois centavos); tudo com arrimo no art. 4º, inciso XXII
da Lei nº 10.520/2002 e no artigo 48, § 1º do Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente,
na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2021

Processo Administrativo SEI nº 0006659-86.2021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 13/12/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 65/2021, que tem por objeto a
aquisição de material de manutenção para equipamentos de climatização do tipo split,
para ações de limpeza, tratamento e conservação de aparelhos condicionadores de ar,
conforme Termo de Referência SMR, adjudicado às empresas: a) ATENA REFRIGER AÇ ÃO
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 22.618.770/0001-35, itens 1, 2 e 3, pelo valor total de R$
17.642,00 (dezessete mil seiscentos e quarenta e dois reais); b) LUMEN COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.777.255/0001-87,
itens 4, 5, 6, 7 e 8, pelo valor total de R$ 2.141,00 (dois mil cento e quarenta e um reais).
Valor total da ata do Pregão nº 65/2021: R$ 19.783,00 (dezenove mil, setecentos e oitenta
e três reais); tudo com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº
10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AV I S O
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2021

Processo SEI nº 0001862-67.2021.6.02.8000;
A CPL informa aos interessados que a abertura dos envelopes contendo as

propostas de preços das empresas habilitadas na TP 03/2021 ocorrerá no dia 16/12/2021,
às 14:00h (horário local), na Sala de Pregão no 6º andar do edifício-sede do TRE/AL.

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO Nº 69/2021

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 0006398-
24.2021. Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação continuada de serviço especializado de
suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de Unidades de Serviço Técnico
USTs, em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
- TRE/ AL.

OTAVIO LEAO PRAXEDES
Ordenador de Despesas - Presidente do Tre/al

(SIDEC - 14/12/2021) 070011-00001-2021NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo PAD: 12075/2021 - TRE-AM. Objeto: participação de dois servidores no evento de
capacitação denominado "PESQUISA DE PREÇOS: TEORIA E PRÁTICA", a ser realizado na
modalidade síncrona ao vivo, em EaD, tendo como investimento o valor de R$ 3.180,00 (três
mil, cento e oitenta reais) por 2 (duas) inscrições. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas. Contratada: INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA, CNPJ nº
23.880.650/00001-74. Fundamentação Legal: art. 26, caput da Lei nº 8.666/93. Data da
Autorização: 03/12/2021, pelo Diretor-Geral João Victor Pereira Martins da Silva. Data da
Ratificação: 09/12/2021, pelo Exmo. Sr. Presidente, Des. Wellington José de Araújo.

Manaus, 14 de dezembro de 2021.
JOÃO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

Diretor-Geral
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 
 

 Data de abertura:  11/11/2021 14:00
 Número da portaria:  PORTARIA 168/2021
 Data de portaria:  07/04/2021
 Número do processo:  0001098-81.2021
 Número do pregão:  00062/2021 (SRP)
 Objeto:  Registro de Preços para eventual aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA
6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL.

 
 
    Item 1

Descrição: Transceiver
Descrição Complementar: Transceiver 10GbE, com conector LC, compatível com o firewall Sonicwall NSA 6600.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 2.620,9800  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
42.051.768/0001-34 PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA 8 R$ 498,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 14/12/2021 16:40 Data/Hora Final: 15/12/2021 16:40
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 15/12/2021 20:16
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 498,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

14/12/2021
16:40:37

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 14/12/2021
16:40 com data fim prevista para 15/12/2021 16:40 pelo valor de R$

498,0000.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

15/12/2021
20:16:56

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

 
 
    Item 2

Descrição: Transceiver
Descrição Complementar: Transceiver UTP, com conector RJ-45 (UTP) fêmea, compatível com o firewall Sonicwall NSA
6600.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
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Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.870,4900  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
36.924.105/0001-84 WS INFORTEC COMERCIO LTDA 8 R$ 848,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 14/12/2021 16:40 Data/Hora Final: 15/12/2021 16:40
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 15/12/2021 20:16
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 848,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

14/12/2021
16:40:48

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 14/12/2021
16:40 com data fim prevista para 15/12/2021 16:40 pelo valor de R$

848,0000.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

15/12/2021
20:16:56

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2021.
Juntada a Ata do Cadastro de Reserva

(doc. 0990229), devolvo os autos à SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/12/2021, às 20:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0990230 e o código CRC 2F895BC0.

0001098-81.2021.6.02.8000 0990230v1
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https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/view 1/1

Número 62/2021
SEI 0001098-81.2021.6.02.8000

Data: 11/11/2021 às 14:00

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Transceivers compatíveis com a
solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL, conforme
especificações descritas no Anexo I do edital.

 
Valor total estimado: R$ 35.931,76
Venceram a licitação as empresas: a) PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA,
CNPJ nº 42.051.768/0001-34 (item 1), pelo valor total de R$ 3.984,00 (três mil, novecentos e
quatro reais) e;

b) WS INFORTEC COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.924.105/000184 (item
2), pelo valor total de R$ 6.784,00 (seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais).

 Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 
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DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2021.
À SEIC,
Após publicações, para eventual atualização no

Portal da Transparência.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 16/12/2021, às 16:41, 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
0991070 e o código CRC 55D09F9D.

0001098-81.2021.6.02.8000 0991070v1

Despacho SLC 0991070         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 597
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CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas
na aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 16/12/2021, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0991090 e o código CRC 6259B4D6.

0001098-81.2021.6.02.8000 0991090v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 17-A/2021 

Processo nº 0001098-81.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 62/2021

Aos 17 dias do mês de dezembro de 2021, 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, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira
de Identidade nº 215.430 SSP/AL,  inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa PERFECT
ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA,  CNPJ 42.051.768/0001-34, sediada à Rua das  Figueiras,
LOTE, 07 - LOJA 66 A 69 PARTE 477 - NORTE (AGUAS CLARAS), EDIFÍCÍO VISTA SHOPPING,
CEP:  71.906-750,  Brasília/DF.  WhatsApp:  (61)98169-0038,  E-mail:
contato@companyperfect.com.br,  representada por  Rômulo  Oliveira  de  Araujo,  RG:
2.924.554,   para eventual aquisição  dos  equipamentos  abaixo relacionados, conforme
condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 62/2021, nos termos da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993  e da  Lei  nº 10.520, de 17 de julho de 2002,  em
consonância com o que  faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, 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 62/2021:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR UNITÁRIO 
 (R$)

VALOR TOTAL
(R$)

1

Transceicer
10GbE 1.

Transceiver
para fibra

imodo; 2. In-
terface GBIC
do tipo SFP+
10GBASE-SR
multimodo

850nm, com
conector LC

duplex; 3. Su-
porte à dis-

tância de pelo
menos 300m;
4. Compatibi-
lidade total
com firewall

Sonicwall NSA
6600, em uso
por este Tribu-
nal; 5. Garan-
tia mínima de

12 meses; 

Unidade 08 R$ 498,00 R$ 3.984,00 
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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 16.3.1 do edital do PE nº 62/2021:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1. O prazo máximo para entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos,
contados  do  recebimento  da  ordem  de  serviço,  nota  de  empenho  ou  documento
equivalente.

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

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

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

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de 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 do objeto registrado 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)Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e 
demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Or-
dem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;

b)Fornecer a documentação necessária à instalação e  à operação dos produ-
tos (manuais, termos de garantia,  etc.), completa, atualizada e  em portu-
guês do Brasil, caso exista, ou em inglês;

c)Disponibilizar Central  de Atendimento para a abertura e fechamento de cha-
mados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edi-
tal e em seus Anexos;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Ad-
ministração sobre mudanças nos dados para contato com  a  Central  de Atendi-
mento;

e) Prestar as informações e  os esclarecimentos que venham a  ser solicita-
dos pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detec-
tado ou ao andamento de atividades da garantia;

f) Responder  por quaisquer prejuízos que seus profissionais causa-
rem ao patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da exe-
cução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou  às indeni-
zações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
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g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro
dos prazos estipulados e  cujo descumprimento será considerado infração
passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;

h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamen-
te, todas as ocorrências anormais e/ou  que possam comprome-
ter a execução do objeto;

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

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

k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempe-
nhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-site.

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

m)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda  Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

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

6.2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e ho-
mologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

6.3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções 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
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cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. 

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

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

6.6.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.7. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.8. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.9.  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.

6.10.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

a. Advertência: 

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

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

b. Multa de:

b.1.  0,5% por dia, sobre o valor constante  da  Nota  de  Empenho  ou  instrumento
contratual, no  caso  de  atraso  injustificado  na  entrega  dos  equipamentos,  limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

b.1.1. 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
5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; 
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b.1.2. 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 pena-
lidade de 10% 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.

b.2.  0,5%  por  dia, sobre o  valor  do equipamento,  no caso de atraso injustifica-
do na solução do chamado de  garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corri-
dos;

b.2.1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por pra-
zo superior  a  30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente,  a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b.2.2. 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.

b.3. 5% sobre o  valor  constante da Ordem de Fornecimento,  no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;

b.4.  10% 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;

b.5. 5% sobre o valor global  estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de
recusa  em  assinar  a  Ata  ou  o  instrumento  do  contrato,  ou  retirar  a  Ordem  de
Fornecimento;

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. 

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

7.3. As  sanções  previstas  nos  itens  "7.1.a",  “7.1.c”  e  “7.1.d”  poderão  ser  aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

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

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

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

7.7. 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
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fatos comprovados.

7.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

7.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

7.10. 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.

7.11. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

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

7.13. 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.

7.14. 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.

7.15. 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.

7.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente,
em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a contratada
atender aos seguintes requisitos:

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

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

8.5. 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.

8.6. 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%

8.7. 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.

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   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.

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 duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
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Maceió, 17 de dezembro de 2021.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:

                                    Rômulo Oliveira de Araujo
Representante
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 17-B/2021 

Processo nº 0001098-81.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 62/2021

Aos 17 dias do mês de dezembro de 2021, 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, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira
de Identidade nº 215.430 SSP/AL,  inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa WS INFORTEC
COMÉRCIO  LTDA,  CNPJ 36.924.105/0001-84, sediada à  Av.  Pedro  Paes  Azevedo,  130  -
Salgado  Filho  –  Aracaju/SE,  CEP:49020-450,  E-mails:  contato@inforws.com.br  /
wsinfor.se@gmail.com,  Telefones:  (79)  4141-3465  /  (79)  99679-0974,  representada por
Waleria Silva Araujo Pina, RG nº 3.160.216-9 SSP/SE, CPF nº: 044.804.105-70, para eventual
aquisição dos equipamentos abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos
I e I-A do Pregão Eletrônico nº 62/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191
da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10.
024, de 20  de  setembro  de  2019, do Decreto  nº 7.892,  de  23  de  janeiro  de  2013, e
alterações, 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 62/2021:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR UNITÁRIO 
 (R$)

VALOR TOTAL
(R$)

2

1. Transceiver para
cabo UTP; 2. Interfa-
ce GBIC do tipo SFP
com suporte às velo-
cidades 10/100/1000,
compatível com co-

nectores RJ-45; 3. Su-
porte à distância de

300m; 4. Compatibili-
dade total com fi-

rewall Sonicwall NSA
6600, em uso por

este Tribunal; 5. Ga-
rantia mínima de 12
meses; 6. É exigida,
para efeito de com-
provação de compa-
tibilidade, que o item

cotado
 esteja incluído na lis-
ta disponibilizada no

endereço https://
www.sonicwall.com/
support/knowledge-
base/supportedso-
nicwall-and-3rd-
partysfp-and-sfp-

modules-that-can-be-
used-with-sonicwall-fi
rewalls/. 7. Todos os
transceivers cotados
devem ser de mesma
marca e modelo. MO-
DELO: 01-SSC-9791

Marca: DELL

Unidade 08 848,00  6.784,00 
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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 16.3.1 do edital do PE nº 62/2021:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1. O prazo máximo para entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos,
contados  do  recebimento  da  ordem  de  serviço,  nota  de  empenho  ou  documento
equivalente.

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

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

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

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de 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 do objeto registrado 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)Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e 
demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Or-
dem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;

b)Fornecer a documentação necessária à instalação e  à operação dos produ-
tos (manuais, termos de garantia,  etc.), completa, atualizada e  em portu-
guês do Brasil, caso exista, ou em inglês;

c)Disponibilizar Central  de Atendimento para a abertura e fechamento de cha-
mados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edi-
tal e em seus Anexos;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Ad-
ministração sobre mudanças nos dados para contato com  a  Central  de Atendi-
mento;

e) Prestar as informações e  os esclarecimentos que venham a  ser solicita-
dos pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detec-
tado ou ao andamento de atividades da garantia;

f) Responder  por quaisquer prejuízos que seus profissionais causa-
rem ao patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da exe-
cução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou  às indeni-
zações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
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g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro
dos prazos estipulados e  cujo descumprimento será considerado infração
passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;

h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamen-
te, todas as ocorrências anormais e/ou  que possam comprome-
ter a execução do objeto;

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

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

k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempe-
nhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-site.

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

m)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda  Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

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

6.2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e ho-
mologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

6.3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções 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
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cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. 

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

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

6.6.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.7. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.8. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.9.  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.

6.10.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

a. Advertência: 

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

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

b. Multa de:

b.1.  0,5% por dia, sobre o valor constante  da  Nota  de  Empenho  ou  instrumento
contratual, no  caso  de  atraso  injustificado  na  entrega  dos  equipamentos,  limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

b.1.1. 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
5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; 
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b.1.2. 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 pena-
lidade de 10% 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.

b.2.  0,5%  por  dia, sobre o  valor  do equipamento,  no caso de atraso injustifica-
do na solução do chamado de  garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corri-
dos;

b.2.1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por pra-
zo superior  a  30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente,  a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b.2.2. 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.

b.3. 5% sobre o  valor  constante da Ordem de Fornecimento,  no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;

b.4.  10% 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;

b.5. 5% sobre o valor global  estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de
recusa  em  assinar  a  Ata  ou  o  instrumento  do  contrato,  ou  retirar  a  Ordem  de
Fornecimento;

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. 

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

7.3. As  sanções  previstas  nos  itens  "7.1.a",  “7.1.c”  e  “7.1.d”  poderão  ser  aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

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

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

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

7.7. 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
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fatos comprovados.

7.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

7.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

7.10. 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.

7.11. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

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

7.13. 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.

7.14. 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.

7.15. 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.

7.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente,
em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a contratada
atender aos seguintes requisitos:

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

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

8.5. 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.

8.6. 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%

8.7. 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.

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   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.

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 duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
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Maceió, 17 de dezembro de 2021.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:

                                    Waleria Silva Araujo Pina 
Representante
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: contato@companyperfect.com.br
CC: "slc Mailing List" <slc@tre-al.jus.br>
Data: 17/12/2021 02:10 PM
Assunto: Envio de Ata de Registro de Preços para assinatura

 
Prezado Senhor,

 
Segue anexa, a Ata de Registro de Preços nº 17-A/2021 para assinatura, preferencialmente, de forma digital.

 
Caso não disponha desse tipo de assinatura, imprimir o documento em 02 (duas) vias, assinar, rubricar as demais
folhas e devolver para o endereço:

 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
COMAP/Seção de Licitações e Contratos (SLC)/6º Andar
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol
CEP. 57051-090 - Maceió/AL

 
Por gentileza, informar o recebimento deste e-mail.

 
Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexados:

Arquivo: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17-
A-2021 - PERFECT ASSESSORIA EM
LICITACAO LTDA- PA 1098-81.2021.pdf

Tamanho:
92k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: contato@inforws.com.br, wsinfor.se@gmail.com
CC: "slc Mailing List" <slc@tre-al.jus.br>
Data: 17/12/2021 02:15 PM
Assunto: Envio de Ata de Registro de Preços para assinatura

Prezado Senhor,

 
Segue anexa, a Ata de Registro de Preços nº 17-B/2021 para assinatura, preferencialmente, de forma digital.

 
Caso não disponha desse tipo de assinatura, imprimir o documento em 02 (duas) vias, assinar, rubricar as demais
folhas e devolver para o endereço:

 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
COMAP/Seção de Licitações e Contratos (SLC)/6º Andar
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol
CEP. 57051-090 - Maceió/AL

 
Por gentileza, informar o recebimento deste e-mail.

 
Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexados:
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Arquivo: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17-
B-2021 - WS INFORTEC COMERCIO LTDA- PA
1098-81.2021.pdf

Tamanho:
92k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2021.
À COMAP, 
Para realização de checklist das atas de registro de

preços nºs 17-A/2021 e 17-B/2021.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 17/12/2021, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0992333 e o código CRC 71C7DCA4.

0001098-81.2021.6.02.8000 0992333v1
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 17-A/2021 

Processo nº 0001098-81.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 62/2021

Aos 17 dias do mês de dezembro de 2021, 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, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira
de Identidade nº 215.430 SSP/AL,  inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa PERFECT
ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA,  CNPJ 42.051.768/0001-34, sediada à Rua das  Figueiras,
LOTE, 07 - LOJA 66 A 69 PARTE 477 - NORTE (AGUAS CLARAS), EDIFÍCÍO VISTA SHOPPING,
CEP:  71.906-750,  Brasília/DF.  WhatsApp:  (61)98169-0038,  E-mail:
contato@companyperfect.com.br,  representada por  Rômulo  Oliveira  de  Araujo,  RG:
2.924.554,   para eventual aquisição  dos  equipamentos  abaixo relacionados, conforme
condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 62/2021, nos termos da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993  e da  Lei  nº 10.520, de 17 de julho de 2002,  em
consonância com o que  faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, 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 62/2021:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR UNITÁRIO 
 (R$)

VALOR TOTAL
(R$)

1

Transceicer
10GbE 1.

Transceiver
para fibra

imodo; 2. In-
terface GBIC
do tipo SFP+
10GBASE-SR
multimodo

850nm, com
conector LC

duplex; 3. Su-
porte à dis-

tância de pelo
menos 300m;
4. Compatibi-
lidade total
com firewall

Sonicwall NSA
6600, em uso
por este Tribu-
nal; 5. Garan-
tia mínima de

12 meses; 

Unidade 08 R$ 498,00 R$ 3.984,00 
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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 16.3.1 do edital do PE nº 62/2021:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1. O prazo máximo para entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos,
contados  do  recebimento  da  ordem  de  serviço,  nota  de  empenho  ou  documento
equivalente.

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

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

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

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de 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 do objeto registrado 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)Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e 
demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Or-
dem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;

b)Fornecer a documentação necessária à instalação e  à operação dos produ-
tos (manuais, termos de garantia,  etc.), completa, atualizada e  em portu-
guês do Brasil, caso exista, ou em inglês;

c)Disponibilizar Central  de Atendimento para a abertura e fechamento de cha-
mados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edi-
tal e em seus Anexos;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Ad-
ministração sobre mudanças nos dados para contato com  a  Central  de Atendi-
mento;

e) Prestar as informações e  os esclarecimentos que venham a  ser solicita-
dos pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detec-
tado ou ao andamento de atividades da garantia;

f) Responder  por quaisquer prejuízos que seus profissionais causa-
rem ao patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da exe-
cução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou  às indeni-
zações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
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g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro
dos prazos estipulados e  cujo descumprimento será considerado infração
passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;

h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamen-
te, todas as ocorrências anormais e/ou  que possam comprome-
ter a execução do objeto;

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

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

k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempe-
nhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-site.

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

m)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda  Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

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

6.2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e ho-
mologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

6.3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções 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
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cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. 

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

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

6.6.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.7. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.8. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.9.  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.

6.10.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

a. Advertência: 

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

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

b. Multa de:

b.1.  0,5% por dia, sobre o valor constante  da  Nota  de  Empenho  ou  instrumento
contratual, no  caso  de  atraso  injustificado  na  entrega  dos  equipamentos,  limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

b.1.1. 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
5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; 
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b.1.2. 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 pena-
lidade de 10% 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.

b.2.  0,5%  por  dia, sobre o  valor  do equipamento,  no caso de atraso injustifica-
do na solução do chamado de  garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corri-
dos;

b.2.1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por pra-
zo superior  a  30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente,  a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b.2.2. 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.

b.3. 5% sobre o  valor  constante da Ordem de Fornecimento,  no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;

b.4.  10% 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;

b.5. 5% sobre o valor global  estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de
recusa  em  assinar  a  Ata  ou  o  instrumento  do  contrato,  ou  retirar  a  Ordem  de
Fornecimento;

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. 

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

7.3. As  sanções  previstas  nos  itens  "7.1.a",  “7.1.c”  e  “7.1.d”  poderão  ser  aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

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

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

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

7.7. 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
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fatos comprovados.

7.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

7.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

7.10. 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.

7.11. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

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

7.13. 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.

7.14. 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.

7.15. 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.

7.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente,
em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a contratada
atender aos seguintes requisitos:

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

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

8.5. 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.

8.6. 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%

8.7. 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.

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   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.

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 duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Ata de Registro de Preços 17-A/2021 assinada pela empresa (0992435)         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 628



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Maceió, 17 de dezembro de 2021.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:

                                    Rômulo Oliveira de Araujo
Representante

ROMULO OLIVEIRA DE 
ARAUJO:03746382173

Assinado de forma digital por ROMULO OLIVEIRA DE 
ARAUJO:03746382173 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR RHEDE 
CONECT, ou=Videoconferencia, ou=31348802000110, 
cn=ROMULO OLIVEIRA DE ARAUJO:03746382173 
Dados: 2021.12.17 16:51:02 -03'00'
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 17-A/2021 

Processo nº 0001098-81.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 62/2021

Aos 17 dias do mês de dezembro de 2021, 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, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira
de Identidade nº 215.430 SSP/AL,  inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa PERFECT
ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA,  CNPJ 42.051.768/0001-34, sediada à Rua das  Figueiras,
LOTE, 07 - LOJA 66 A 69 PARTE 477 - NORTE (AGUAS CLARAS), EDIFÍCÍO VISTA SHOPPING,
CEP:  71.906-750,  Brasília/DF.  WhatsApp:  (61)98169-0038,  E-mail:
contato@companyperfect.com.br,  representada por  Rômulo  Oliveira  de  Araujo,  RG:
2.924.554,   para eventual aquisição  dos  equipamentos  abaixo relacionados, conforme
condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 62/2021, nos termos da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993  e da  Lei  nº 10.520, de 17 de julho de 2002,  em
consonância com o que  faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, 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 62/2021:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR UNITÁRIO 
 (R$)

VALOR TOTAL
(R$)

1

Transceicer
10GbE 1.

Transceiver
para fibra

imodo; 2. In-
terface GBIC
do tipo SFP+
10GBASE-SR
multimodo

850nm, com
conector LC

duplex; 3. Su-
porte à dis-

tância de pelo
menos 300m;
4. Compatibi-
lidade total
com firewall

Sonicwall NSA
6600, em uso
por este Tribu-
nal; 5. Garan-
tia mínima de

12 meses; 

Unidade 08 R$ 498,00 R$ 3.984,00 
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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 16.3.1 do edital do PE nº 62/2021:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1. O prazo máximo para entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos,
contados  do  recebimento  da  ordem  de  serviço,  nota  de  empenho  ou  documento
equivalente.

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

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

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

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de 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 do objeto registrado 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)Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e 
demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Or-
dem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;

b)Fornecer a documentação necessária à instalação e  à operação dos produ-
tos (manuais, termos de garantia,  etc.), completa, atualizada e  em portu-
guês do Brasil, caso exista, ou em inglês;

c)Disponibilizar Central  de Atendimento para a abertura e fechamento de cha-
mados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edi-
tal e em seus Anexos;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Ad-
ministração sobre mudanças nos dados para contato com  a  Central  de Atendi-
mento;

e) Prestar as informações e  os esclarecimentos que venham a  ser solicita-
dos pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detec-
tado ou ao andamento de atividades da garantia;

f) Responder  por quaisquer prejuízos que seus profissionais causa-
rem ao patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da exe-
cução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou  às indeni-
zações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
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g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro
dos prazos estipulados e  cujo descumprimento será considerado infração
passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;

h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamen-
te, todas as ocorrências anormais e/ou  que possam comprome-
ter a execução do objeto;

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

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

k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempe-
nhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-site.

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

m)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda  Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

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

6.2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e ho-
mologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

6.3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções 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
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cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. 

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

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

6.6.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.7. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.8. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.9.  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.

6.10.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

a. Advertência: 

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

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

b. Multa de:

b.1.  0,5% por dia, sobre o valor constante  da  Nota  de  Empenho  ou  instrumento
contratual, no  caso  de  atraso  injustificado  na  entrega  dos  equipamentos,  limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

b.1.1. 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
5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; 
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b.1.2. 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 pena-
lidade de 10% 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.

b.2.  0,5%  por  dia, sobre o  valor  do equipamento,  no caso de atraso injustifica-
do na solução do chamado de  garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corri-
dos;

b.2.1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por pra-
zo superior  a  30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente,  a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b.2.2. 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.

b.3. 5% sobre o  valor  constante da Ordem de Fornecimento,  no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;

b.4.  10% 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;

b.5. 5% sobre o valor global  estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de
recusa  em  assinar  a  Ata  ou  o  instrumento  do  contrato,  ou  retirar  a  Ordem  de
Fornecimento;

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. 

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

7.3. As  sanções  previstas  nos  itens  "7.1.a",  “7.1.c”  e  “7.1.d”  poderão  ser  aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

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

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

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

7.7. 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
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fatos comprovados.

7.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

7.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

7.10. 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.

7.11. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

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

7.13. 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.

7.14. 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.

7.15. 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.

7.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente,
em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a contratada
atender aos seguintes requisitos:

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

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

8.5. 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.

8.6. 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%

8.7. 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.

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   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.

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 duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
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Maceió, 17 de dezembro de 2021.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:

                                    Rômulo Oliveira de Araujo
Representante

ROMULO OLIVEIRA DE 
ARAUJO:03746382173

Assinado de forma digital por ROMULO OLIVEIRA DE 
ARAUJO:03746382173 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR RHEDE 
CONECT, ou=Videoconferencia, ou=31348802000110, 
cn=ROMULO OLIVEIRA DE ARAUJO:03746382173 
Dados: 2021.12.17 16:51:02 -03'00'
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: mariosouza@tre-al.jus.br
CC: "slc Mailing List" <slc@tre-al.jus.br>
Data: 17/12/2021 05:35 PM
Assunto: ARP 17-A/2021 e Contrato nº 30/2021 para assinatura do Presidente TRE/AL

Prezado Mário, boa tarde!

 
Seguem anexos documentos para coleta de assinatura do Presidente do TRE/AL
Tratam do Contrato nº 30/2021 e da Ata de Registro de Preços nº 17-A/2021.

 
Muito agradeço sua atenção

 
Cordialmente,

 
Denise Maria de Araújo
SLC/COMAP
2122-7764/7765/99637-3090

 
 
 

Anexados:

Arquivo: Contrato nº 30-
2021.pdf

Tamanho:
153k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: ARP nº 17-A-
2021.pdf

Tamanho:
170k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

  SIM
 0987908 
 0992311 
 0992318

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
  SIM  0986550 

 0992855

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 20/12/2021, às 13:06, 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
0992846 e o código CRC 46702B46.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 36.924.105/0001-84 DUNS®: 928127004
Razão Social: WS INFORTEC COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: WS INFORTEC
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/09/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do histórico)
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 09/05/2022
FGTS 27/12/2021
Trabalhista Validade: 11/03/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/01/2022
Receita Municipal Validade: 06/03/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 20/12/2021 13:03 de
CPF: 126.868.468-60      Nome: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

11

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

DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2021.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 0992846, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 20/12/2021, 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
0992857 e o código CRC D5A845AC.

0001098-81.2021.6.02.8000 0992857v1
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 17-A/2021 

Processo nº 0001098-81.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 62/2021

Aos 17 dias do mês de dezembro de 2021, 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, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira
de Identidade nº 215.430 SSP/AL,  inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa PERFECT
ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA,  CNPJ 42.051.768/0001-34, sediada à Rua das  Figueiras,
LOTE, 07 - LOJA 66 A 69 PARTE 477 - NORTE (AGUAS CLARAS), EDIFÍCÍO VISTA SHOPPING,
CEP:  71.906-750,  Brasília/DF.  WhatsApp:  (61)98169-0038,  E-mail:
contato@companyperfect.com.br,  representada por  Rômulo  Oliveira  de  Araujo,  RG:
2.924.554,   para eventual aquisição  dos  equipamentos  abaixo relacionados, conforme
condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 62/2021, nos termos da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993  e da  Lei  nº 10.520, de 17 de julho de 2002,  em
consonância com o que  faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, 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 62/2021:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR UNITÁRIO 
 (R$)

VALOR TOTAL
(R$)

1

Transceicer
10GbE 1.

Transceiver
para fibra

imodo; 2. In-
terface GBIC
do tipo SFP+
10GBASE-SR
multimodo

850nm, com
conector LC

duplex; 3. Su-
porte à dis-

tância de pelo
menos 300m;
4. Compatibi-
lidade total
com firewall

Sonicwall NSA
6600, em uso
por este Tribu-
nal; 5. Garan-
tia mínima de

12 meses; 

Unidade 08 R$ 498,00 R$ 3.984,00 
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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 16.3.1 do edital do PE nº 62/2021:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1. O prazo máximo para entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos,
contados  do  recebimento  da  ordem  de  serviço,  nota  de  empenho  ou  documento
equivalente.

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

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

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

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de 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 do objeto registrado 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)Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e 
demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Or-
dem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;

b)Fornecer a documentação necessária à instalação e  à operação dos produ-
tos (manuais, termos de garantia,  etc.), completa, atualizada e  em portu-
guês do Brasil, caso exista, ou em inglês;

c)Disponibilizar Central  de Atendimento para a abertura e fechamento de cha-
mados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edi-
tal e em seus Anexos;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Ad-
ministração sobre mudanças nos dados para contato com  a  Central  de Atendi-
mento;

e) Prestar as informações e  os esclarecimentos que venham a  ser solicita-
dos pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detec-
tado ou ao andamento de atividades da garantia;

f) Responder  por quaisquer prejuízos que seus profissionais causa-
rem ao patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da exe-
cução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou  às indeni-
zações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

Ata de Registro de Preços nº 17-A/2021 (assinada) (0996651)         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 645



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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

h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamen-
te, todas as ocorrências anormais e/ou  que possam comprome-
ter a execução do objeto;

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

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

k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempe-
nhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-site.

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

m)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda  Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

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

6.2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e ho-
mologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

6.3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções 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
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cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. 

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

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

6.6.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.7. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.8. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.9.  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.

6.10.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

a. Advertência: 

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

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

b. Multa de:

b.1.  0,5% por dia, sobre o valor constante  da  Nota  de  Empenho  ou  instrumento
contratual, no  caso  de  atraso  injustificado  na  entrega  dos  equipamentos,  limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

b.1.1. 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
5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; 
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b.1.2. 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 pena-
lidade de 10% 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.

b.2.  0,5%  por  dia, sobre o  valor  do equipamento,  no caso de atraso injustifica-
do na solução do chamado de  garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corri-
dos;

b.2.1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por pra-
zo superior  a  30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente,  a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b.2.2. 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.

b.3. 5% sobre o  valor  constante da Ordem de Fornecimento,  no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;

b.4.  10% 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;

b.5. 5% sobre o valor global  estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de
recusa  em  assinar  a  Ata  ou  o  instrumento  do  contrato,  ou  retirar  a  Ordem  de
Fornecimento;

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. 

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

7.3. As  sanções  previstas  nos  itens  "7.1.a",  “7.1.c”  e  “7.1.d”  poderão  ser  aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

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

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

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

7.7. 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
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fatos comprovados.

7.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

7.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

7.10. 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.

7.11. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

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

7.13. 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.

7.14. 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.

7.15. 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.

7.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente,
em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a contratada
atender aos seguintes requisitos:

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

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

8.5. 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.

8.6. 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%

8.7. 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.

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   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.

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 duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
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Maceió, 17 de dezembro de 2021.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:

                                    Rômulo Oliveira de Araujo
Representante

ROMULO OLIVEIRA DE 
ARAUJO:03746382173

Assinado de forma digital por ROMULO OLIVEIRA DE 
ARAUJO:03746382173 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR RHEDE 
CONECT, ou=Videoconferencia, ou=31348802000110, 
cn=ROMULO OLIVEIRA DE ARAUJO:03746382173 
Dados: 2021.12.17 16:51:02 -03'00'

Ata de Registro de Preços nº 17-A/2021 (assinada) (0996651)         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 651



���������������� �	
�������������������������������	�������������

���
�������	������������������������ !"!���� ���

��	
��	���#����� $%����$����
��

&'()*+,-.*/0+/01(2345*./
672'(-)/08/.*9-/5

:-;*90:5(<'=-*.90+(0>/<?'*/)
@972'9;/-<(0+(01(.(4*7(-<9

A0672'(-)/08/.*9-/50'(.(4(B0CDE.*90:5(<'=-*.90.970/0)95*.*</FG90+(02B45*./FG90+(07/<?'*/)
.970/)0)(HB*-<()0./'/.<('E)<*./)I

000JKLKMNOMOPQRST0UVWVXWXYXV0VVIUZIV[
000\]R̂O_MNSM\̀ abRST0c(<9'0+(0d*.*</Fe()0(0@9-<'/<9)
000\fO]KNS]T0A-+'?/0+(0A54BgB('gB(0@?)/'
000\̀ abRST0hihXXXZ
000JKLKMf]OQRjLKMNOMfklmRbKnoST0YUWYVWXYXX
000pSbKmMNOMfklmRbKnoST0q*r'*90CD*.*/50s0c(FG90U
000tS]_KMNOMfK̂ K_OPLST06)(-<9

A)07/<?'*/)0(-;*/+/)0)97(-<(0)('G902B45*./+/)0-/0+/</0(0u9'-/50*-+*./+9)0-90CDE.*9
:5(<'=-*.90/2v)0;/5*+/FG90(0/-r5*)(0+(0/+(gB/FG90w05(H*)5/FG90gB(0+*).*25*-/0/02B45*./FG90+(
7/<?'*/)0-9)0x9'-/*)0CD*.*/*)y0

zKL{]RKj

|O}kOPbRKm ~]}kRQS�j� zJ�
�K_KP�S
�b_�

�KmS]

VZV�UXZ[ :�<'/<90+90@9-<'/<90UYsXYXV0�q:�1C86��y'<D
ViXXD/+iY4/+/UU4
VY[Y.//./VD��Y�X

Z�YY
1�

VUX�Vh

VZV�UXZi
:�<'/<90A</0+(01(H*)<'90+(0&'(A9)0-y0V[sAsXYXV0s0&:1�:@�
Acc:ccC16Ay'<D

(iVXD��D�4�Y�4UY
�/4h�V.YZ(�X/V+(

Z�YY
1�

VUX�Vh

VZV�UXZ�
:�<'/<90+90VA0�('790A+*<*;90/90@9-<'/<90-A0XXsXYXV0s
�6@:8�:0�C>:c0s0:8�c:1�y'<D

.hY�iViVZ(4ZV�hU
�i+X�(UVVX�i[�[.

Z�YY
1�

VUX�Vh

�\�~pMJ\M\t���\ �����
��

������

Comprovante de envio de matéria (DOU) (0996670)         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 652



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022010300095

95

Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L
AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região torna público que o Exmo. Sr.
Presidente, Desembargador Federal Messod Azulay Neto, decidiu, no processo
administrativo digital nº TRF2-EOF-2019/00224, aplicar à empresa Construtora Nogueira
Franco Eireli a penalidade de impedimento de licitar e contratar com este E. Tribunal, pelo
prazo de 01 (um) ano, com efeitos a partir de 14/12/2021, nos termos do subitem 7.3.2 do
Contrato nº 041/2019 c/c art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor Geral

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2021NE000445, emitida em 23/12/2021. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682. Objeto: Aquisição de
nobreaks - Ata n.º TRF2-ARP-2021/00079. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c
Decretos 10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido:
168413. Elemento de despesa: 449052. Valor total do empenho: R$ 4.780,00. Proc. nº
T R F 2 - EO F - 2 0 2 1 / 0 0 1 8 5 . 0 2 .
PUBLIQUE-SE.

AVISO DE RESCISÃO

ESPÉCIE: Termo de Rescisão unilateral do Contrato nº 041/2019, celebrado
entre o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e empresa Construtora Nogueira Franco
Eireli.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
especializados em recuperação predial e adequações físicas em 06 (seis) pavimentos,
corredor de acesso ao Plenário e hall de entrada do prédio sede deste E. Tribunal, com
fornecimento de materiais e mão de obra, conforme constante no Processo Administrativo
Digital nº TRF2-EOF-2019/00224.

DA RESCISÃO: Fica rescindindo unilateralmente o Contrato nº 041/2019, a partir
de 14/12/2021, em observância aos arts. 77, 78, inciso I, II e III c/c art. 79, inciso I, todos
da Lei nº 8.666/93, diante das informações que instruem os autos.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021
DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO

Presidente

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0001437-88.2015.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 06.001.15.2017 ao
Contrato nº 06.001.10.2017; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ Nº 59.949.362/0001-76; Contratada: AÇÃO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, CNPJ
nº 67.169.631/0001-00; Objeto: reajuste do valor contratual, prorrogação do prazo de
vigência e suspensão do prazo de execução; Fundamento Legal: art. 57, § 1º, III, da Lei nº
8.666/1993; Data de assinatura: 28/12/2021; Vigência: 12 meses, de 01/01/2022 a
31/12/2022; Valor Total: R$ 5.024,55; Procedimento Licitatório: Tomada de Preços nº
001/2017; Signatários: pelo Contratante, Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral,
e pela Contratada, Sr. José Starosta, Sócio Diretor.

EXTRATO DE CANCELAMENTO

Processo nº 0021650-42.2020.4.03.8000; Espécie: Termo de Cancelamento de Ata de
Registro de Preços nº 12.012.10.2021, firmado em 23/12/2021; Órgão: TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º 59.949.362/0001-73; Fornecedora: FINO
SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 00.354.138/0001-99; Objeto: cancelamento
da ata de registro de preços; Validade: a partir da assinatura; Procedimento Licitatório:
Pregão Eletrônico nº 015/2020-RP; Signatário: pelo TRF 3ª Região.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 44/2021

O Pregoeiro do TRF da 5ª Região torna público o resultado do julgamento do
Recurso Administrativo impetrado pela Empresa Supriserv Comércio Representações e
Serviços Ltda - CNPJ nº 12.707.105/0001-64, cujo objeto consiste no Registro de Preços,
com validade de 12 meses, para aquisição de Solução de Web Application Firewall (WAF),
com licenças e garantias para 48 (quarenta e oito) meses, do Tribunal Regional Federal da
5ª Região (TRF5) e das Seções Judiciárias Vinculadas à 5ª Região (JFPE, JFPB, JFRN, JFCE,
JFAL e JFSE). O Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região exarou a seguinte decisão: Acolho, com esteio no art.50, ÷1º, da Lei nº 9.784/99,
os termos do Parecer da Assessoria Jurídica da Presidência nº 191/2021, para: (a) não
conhecer o recurso administrativo interposto pela empresa Supriserv Comércio
Representações e Serviços Ltda., tendo em vista a sua intempestividade e irregularidade
formal; (b) adjudicar o objeto do Pregão Eletrônico nº 44/2021, Lotes 01 e 02, à empresa
Netsafe Corp Ltda., CNPJ nº 03.476.184/0002-30; (c) homologar o resultado da licitação; e,
(d) encaminhar os autos à Secretaria Administrativa, para conhecimento e cumprimento
desta decisão.

ELIAS JOSÉ DE SOUZA
Pregoeiro

(SIDEC - 31/12/2021) 090031-00001-2021NE099999

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 62/2021

O Pregoeiro do TRF da 5ª Região torna público o resultado do julgamento do
Recurso Administrativo impetrado pela Empresa IS BRASIL INSTALAÇÕES SUSTE N T ÁV E I S
EIRELI - CNPJ nº 26.123.437/0001-06, cujo objeto consiste na contratação de emperesa
especializada em sistemas fotovoltaicos, para implantar usina de microgeração de energia
fotovoltaica, no Prédio Anexo I - ESMAFE do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O
Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região exarou a
seguinte decisão: Acolho, com esteio no art. 50, ÷1º, da Lei nº 9.784/99, os termos do
Parecer da Assessoria Jurídica da Presidência nº 200/2021, para: (a) conhecer o recurso
administrativo impetrado pela empresa IS Brasil Instalações Sustentáveis Eireli, tendo em
vista a sua tempestividade e regularidade formal, e, no mérito, negar provimento; (b)
adjudicar o objeto do Pregão Eletrônico nº 62/2021 à empresa Nobrega & Assis Serviços de
Engenharia Ltda; (c) homologar o resultado da licitação; e, (d) encaminhar os autos à
Secretaria Administrativa, para conhecimento e cumprimento desta decisão.

ELIAS JOSÉ DE SOUZA
Pregoeiro

(SIDEC - 31/12/2021) 090031-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 30/2021; PA SEI nº 0006004-90.2021.6.02.8000 - TRE-AL; Fund. Legal: Lei nº
8.666/1993 e alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº
14.133/2021; Partes: União, através do TRE/AL e a empresa DETRONIX INDÚSTRIA
ELETRÔNICA LTDA, CNPJ nº: 07.404.500/0001-38; Objeto: fornecimento de equipamentos
destinados a monitoramento, inspeção em objetos e detecção da existência de materiais
que possam apresentar risco a segurança pessoal e às instalações do TRE-AL, do FEM-AL,
incluindo a prestação dos serviços de instalação, testes, treinamento dos
servidores/operadores, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva durante o
período da garantia; Valor unitário: 19.599,80; Valor total: R$ 39.199,60; Vigência: 180
dias, a partir da data da assinatura que ocorreu em 31/12/2021.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 17-A/2021; Proc. SEI nº 0001098-81.2021.6.02.8000; PE nº 62/2021; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses,
contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura: 31/12/2021; Objeto: Registro de
Preços para aquisição de material de informática; Relação contendo: fornecedor, CNPJ,
item, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº
62/2021, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA., CNPJ 42.051.768/0001-34,
Item 01, unidade, 8, R$ 498,00, R$ 3.984,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021; Processo SEI nº 0002502-
70.2021.6.02.8000; Fund. Legal: art. 65, parágrafo primeiro, da Lei nº 8.666/1993 e
alterações, e Cláusula Treze do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, CNPJ/MF nº
06.015.041/0001-38, e a empresa Vicente Gomes do Amaral - Engserv, inscrita no CNPJ sob
o nº 29.136.830/0001-22; Objeto: acréscimo de 02 (duas) plataformas ao Contrato nº
22/2021, que trata da prestação de serviços de restauração em 11 (onze) plataformas que
dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização instalado no edifício-
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; Valor total: R$ 17.240,00; Assinatura:
31/12/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO Nº 19/2021

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do Pregão nº 19/2021 (PAD nº 2972/2021), que tem por objeto a
contratação de serviço de manutenção de sistemas elétricos, ADJUDICADO em favor da
empresa ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA, CNPJ nº 03.543.374/0001-41. DATA DA
HOMOLOGAÇÃO: 30/12/2021, pelo Des. WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO.

Manaus (AM), 31 de dezembro de 2021.
JOÃO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

Diretor-Geral

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 23/2021

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do Pregão nº 23/2021 (PAD nº 7859/2021), que tem por objeto o registro
de preços para eventual aquisição de gêneros de alimentação ADJUDICADO em favor das
empresas J A DE S REIS EIRELI, CNPJ n. 22.131.693/0001-94, para os itens 2, 5, 6, 7, 9 e 12;
V M ALUGUEIS DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, CNPJ n. 27.720.570/0001-02, para o item 17;
FABRÍCIO SOUZA DA COSTA, CNPJ n. 34.360.960/0001-84, para os itens 1, 8, 10, 11, 13, 15
e 16; e RAG COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ n. 37.528.463/0001-30,
para os itens 3, 4 e 14. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 30/12/2021, pelo Des. WELLINGTON
JOSÉ DE ARAÚJO.

Manaus (AM), 31 de dezembro de 2021.
JOÃO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2017, que tem por objeto a locação de imóvel
onde funcionam os Cartórios da 37ª e 106ª Zonas Eleitorais, no município de Pinheiro/MA .
(SEI nº 0002346-23.2020.6.27.8000). Contratado: Alaide de Jesus Pinto, CPF nº
572.570.273-15. Objeto do aditivo: Prorrogação da vigência por 05(cinco) anos, com início
em 19/01/2022 e término em 18/01/2027. Data de assinatura do último signatário:
29/12/2021. Signatários: Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos, Presidente do TRE/MA e
a Sra. Alaide de Jesus Pinto, Locadora.

Primeiro termo aditivo ao Contrato nº. 14/2021, referente à execução de serviços comuns
de engenharia de manutenção predial no Fórum Eleitoral de Vargem Grande/Ma (SEI
0008771-32.2021.6.27.8000). Contratada: EP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI. (CNPJ
nº. 37.191.147/0001-16). Objeto do aditivo: acréscimo de serviços. Novo valor do contrato:
R$ 151.036,28. Elemento de despesa 44.90.51 - Obras e Instalações; Plano Interno: IEF
REFSET. Data de assinatura do último signatário: 29/12/2021. Signatários: Des. José
Joaquim Figueiredo dos Anjos, Presidente do TRE/MA e o Sr. Elvis Presley de Oliveira Lima,
Representante da contratada.

EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO

Nº.: 2021NE000540. Data de emissão: 29/12/2021. Espécie: Empenho de despesa. SEI nº.
0011318-45.2021.6.27.8000. Objeto: Aquisição de material de consumo - ARP nº 88/2021
(PGE nº 31/2021). Valor: R$ 4.812,50. Credor: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BR I N D ES
EIRELI. (CNPJ: 13.628.123/0001-13).

Nº.: 2021NE000541. Data de emissão: 30/12/2021. Espécie: Empenho de despesa. SEI nº.
0010034-02.2021.6.27.8000. Objeto: Serviços de confecção de tapete em fibra sintética de
vinil, personalizado com a logo do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. (Dispensa de
Licitação nº 10/2021). Valor: R$ 569,00. Credor: RRD COMERCIO E SERVICO DE TA P EC A R I A
E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PROFISSIONAL EIRELI. (CNPJ: 32.236.322/0001-20).
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 17-B/2021 

Processo nº 0001098-81.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 62/2021

Aos 17 dias do mês de dezembro de 2021, 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, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira
de Identidade nº 215.430 SSP/AL,  inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa WS INFORTEC
COMÉRCIO  LTDA,  CNPJ 36.924.105/0001-84, sediada à  Av.  Pedro  Paes  Azevedo,  130  -
Salgado  Filho  –  Aracaju/SE,  CEP:49020-450,  E-mails:  contato@inforws.com.br  /
wsinfor.se@gmail.com,  Telefones:  (79)  4141-3465  /  (79)  99679-0974,  representada por
Waleria Silva Araujo Pina, RG nº 3.160.216-9 SSP/SE, CPF nº: 044.804.105-70, para eventual
aquisição dos equipamentos abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos
I e I-A do Pregão Eletrônico nº 62/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191
da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10.
024, de 20  de  setembro  de  2019, do Decreto  nº 7.892,  de  23  de  janeiro  de  2013, e
alterações, 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 62/2021:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR UNITÁRIO 
 (R$)

VALOR TOTAL
(R$)

2

1. Transceiver para
cabo UTP; 2. Interfa-
ce GBIC do tipo SFP
com suporte às velo-
cidades 10/100/1000,
compatível com co-

nectores RJ-45; 3. Su-
porte à distância de

300m; 4. Compatibili-
dade total com fi-

rewall Sonicwall NSA
6600, em uso por

este Tribunal; 5. Ga-
rantia mínima de 12
meses; 6. É exigida,
para efeito de com-
provação de compa-
tibilidade, que o item

cotado
 esteja incluído na lis-
ta disponibilizada no

endereço https://
www.sonicwall.com/
support/knowledge-
base/supportedso-
nicwall-and-3rd-
partysfp-and-sfp-

modules-that-can-be-
used-with-sonicwall-fi
rewalls/. 7. Todos os
transceivers cotados
devem ser de mesma
marca e modelo. MO-
DELO: 01-SSC-9791

Marca: DELL

Unidade 08 848,00  6.784,00 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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 16.3.1 do edital do PE nº 62/2021:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1. O prazo máximo para entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos,
contados  do  recebimento  da  ordem  de  serviço,  nota  de  empenho  ou  documento
equivalente.

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 objeto  registrado 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;
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente
termo, toda a documentação referente ao mesmo;

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

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

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de 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 do objeto registrado 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)Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e 
demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Or-
dem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;

b)Fornecer a documentação necessária à instalação e  à operação dos produ-
tos (manuais, termos de garantia,  etc.), completa, atualizada e  em portu-
guês do Brasil, caso exista, ou em inglês;

c)Disponibilizar Central  de Atendimento para a abertura e fechamento de cha-
mados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edi-
tal e em seus Anexos;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Ad-
ministração sobre mudanças nos dados para contato com  a  Central  de Atendi-
mento;

e) Prestar as informações e  os esclarecimentos que venham a  ser solicita-
dos pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detec-
tado ou ao andamento de atividades da garantia;

f) Responder  por quaisquer prejuízos que seus profissionais causa-
rem ao patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da exe-
cução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou  às indeni-
zações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
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g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro
dos prazos estipulados e  cujo descumprimento será considerado infração
passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;

h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamen-
te, todas as ocorrências anormais e/ou  que possam comprome-
ter a execução do objeto;

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

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

k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempe-
nhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-site.

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

m)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda  Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

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

6.2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e ho-
mologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

6.3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções 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
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cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. 

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

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

6.6.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.7. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.8. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.9.  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.

6.10.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

a. Advertência: 

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

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

b. Multa de:

b.1.  0,5% por dia, sobre o valor constante  da  Nota  de  Empenho  ou  instrumento
contratual, no  caso  de  atraso  injustificado  na  entrega  dos  equipamentos,  limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

b.1.1. 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
5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; 
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b.1.2. 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 pena-
lidade de 10% 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.

b.2.  0,5%  por  dia, sobre o  valor  do equipamento,  no caso de atraso injustifica-
do na solução do chamado de  garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corri-
dos;

b.2.1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por pra-
zo superior  a  30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente,  a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b.2.2. 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.

b.3. 5% sobre o  valor  constante da Ordem de Fornecimento,  no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;

b.4.  10% 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;

b.5. 5% sobre o valor global  estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de
recusa  em  assinar  a  Ata  ou  o  instrumento  do  contrato,  ou  retirar  a  Ordem  de
Fornecimento;

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. 

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

7.3. As  sanções  previstas  nos  itens  "7.1.a",  “7.1.c”  e  “7.1.d”  poderão  ser  aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

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

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

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

7.7. 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
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fatos comprovados.

7.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

7.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

7.10. 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.

7.11. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

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

7.13. 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.

7.14. 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.

7.15. 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.

7.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente,
em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a contratada
atender aos seguintes requisitos:

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

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

8.5. 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.

8.6. 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%

8.7. 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.

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   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.

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 duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

Ata de Registro de Preços nº 17-B/2021 - assinada (0998860)         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 663



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Maceió, 17 de dezembro de 2021.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:

                                    Waleria Silva Araujo Pina 
Representante
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Nº 8, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 18/2021; Proc. SEI nº 0006410-38.2021.6.02.8000; PE nº 70/2021; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses,
contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura: 11/01/2022; Objeto: Registro de
Preços para aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios (café); Relação
contendo: fornecedor, CNPJ, item, unidade, marca, quantidade, valor unitário, valor total,
respectivamente (consultar o PE nº 70/2021, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência -
Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 64.106.552/0001-61, Item 01, pacote, Fraterno
Gourmet, 6.000, R$ 12,89, R$ 77.340,00; Item 02, pacote, Fraterno Grão Gourmet, 400, R$
50,65, R$ 20.260,00; Item 03, pacote, 3 Corações, 200, R$ 9,94, R$ 1.988,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 17-B/2021; Proc. SEI nº 0001098-81.2021.6.02.8000; PE nº 62/2021; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses,
contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura: 11/01/2022; Objeto: Registro de
Preços para aquisição de material de informática; Relação contendo: fornecedor, CNPJ,
item, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº
62/2021, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); WS INFORTEC COMÉRCIO LTDA, CNPJ 36.924.105/0001-84, Item 02,
unidade, 8, R$ 848,00, R$ 6.784,00.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 8050/2021. Objeto: A presente licitação tem por objeto o registro
de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo - Material de Copa e
Cozinha, conforme descrições e quantidades constantes no Anexo I do Termo de
Referência PAD 8.050/2021-/TRE-AM (Anexo I deste Edital).. Total de Itens Licitados: 16.
Edital: 12/01/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n - Aleixo, Aleixo -
Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00004-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 12/01/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 25/01/2022 às 11h00 no site www.gov.br/compras.

ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANCA
Pregoeiro

(SIASGnet - 11/01/2022) 70003-00001-2022NE000118

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 5974/2021. Objeto: Este pregão tem como objeto a aquisição de
material de consumo - Material Elétrico e Eletrônico, de acordo com as condições e
especificações constantes no Anexo I do Termo de Referência PAD 5.974/2021 - TRE/AM
(Anexo I deste Edital).. Total de Itens Licitados: 27. Edital: 12/01/2022 das 08h00 às 17h59.
Endereço: Av Andre Araujo S/n - Aleixo, Aleixo - Manaus/AM ou
https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00003-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 12/01/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/01/2022
às 11h00 no site www.gov.br/compras.

ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANCA
Pregoeiro

(SIASGnet - 11/01/2022) 70003-00001-2022NE000118

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 4421/2021. Objeto: Este pregão tem como objeto a contratação
de empresa especializada para prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), de
Longa Distância Nacional (Intra-Regional e Inter-Regional) e de Longa Distância
Internacional, compreendendo, respectivamente, as chamadas originadas no Estado do
Amazonas pelo TRE/AM e destinadas às áreas geográficas que compõem as Regiões do
Plano Geral de Outorgas - PGO e ao Exterior, pós-pago, de fixo-fixo e fixo-móvel.. Total de
Itens Licitados: 6. Edital: 12/01/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n
- Aleixo, Aleixo - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00005-2022.
Entrega das Propostas: a partir de 12/01/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 26/01/2022 às 11h00 no site www.gov.br/compras.

ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANCA
Pregoeiro

(SIASGnet - 11/01/2022) 70003-00001-2022NE000118

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 7481/2021. Objeto: A presente licitação tem por objeto o registro
de preços para futura e eventual aquisição de material permanente - televisores 43",
destinado aos Cartórios Eleitorais do Interior e Secretaria, conforme condições e
especificações, descrições e quantidades constantes no Termo de Referência n. 004/2021-
SEPAT/TRE/AM (Anexo I deste Edital).. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 12/01/2022 das
08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n - Aleixo, Aleixo - Manaus/AM ou
https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00002-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 12/01/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/01/2022
às 11h00 no site www.gov.br/compras.

ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANCA
Pregoeiro

(SIASGnet - 11/01/2022) 70003-00001-2022NE000118

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo 1482/2021 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 19/2021. Objeto:
Prestação de serviços de telecomunicações, objetivando o fornecimento de solução de
comunicação de dados bidirecional vsat (very small aperture terminal) em banda ka,
compreendendo conexões ip para integração do TRE/AM aos cartórios eleitorais e postos
de atendimento ao eleitor, nas diversas regiões do estado do amazonas, incluindo
instalação/desinstalação, com fornecimento de enlaces de comunicação de dados,
fornecimento dos insumos necessários, operação manutenção e gerência. CON T R AT A N T E :
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: RW SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ: 10.329.181.0001-58. Modalidade de Licitação: Pregão n.
11/2021. Fundamentação Legal: com disposto na Lei n. 10.520 de 17/07/2002, e alterações
posteriores, e na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. Dotação
Orçamentária: 02.122.0033.20GP.0013 (Julgamentos de Causas e Gestão Administrativa), e
sendo o caso o Programa de Trabalho 02.061.0570.4269.0001 (Pleitos Eleitorais),
33.90.40.13 - Comunicação de dados e redes em geral. Prazo de Vigência: o contrato terá
vigência por 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no DOU. Do Preço: o valor
máximo estimado de R$ 1.954.360,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e um quatro mil
trezentos e sessenta reais). Data da Assinatura: 13/12/2021. Assinam: Desembargador
WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Contratante, e o Senhor. MARCUS ANTONIO KRUEL ,
pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 3198/2018 TRE-AM Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.
31/2018, de serviço de fornecimento de medicamentos, incluindo genéricos.
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADO (A):
DROGARIAS FARMABEM LTDA. Fundamentação Legal: com disposto na Lei 8.666/93, e
alterações posteriores, em especial seu art. 57, II. Do Objeto: alteração do caput da
CLÁUSULA QUATORZE (Da Vigência). DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente
Contrato é de 01 (um) ano, ou seja, 04/01/2022 a 03/01/2023. Data da Assinatura:
06/12/2021. Assinam: Desdor. Presidente, WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo
Contratante, e a Senhora LUANA ADRIANA CRUZ DA SILVA, Procuradora da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 081/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa MONTE & SÁ CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-
GERADORES LTDA-ME. OBJETO: Aquisição e instalação de grupo Motogerador Carenado de
300 kva (standby) na subestação do anexo III da sede do TRE-BA. VALOR TOTAL: R$
225.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão nº 41/2021. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.44.90.52.30; Ação 02.122.0033.20GP.0029. Processo SEI:
0017665-09.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 180 dias contados da data de sua assinatura.
ASSINATURA: 11/01/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e o Sr.
Celso Amadeu Monte, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 080/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A. OBJETO: Prestação de
serviços de telecomunicação de alta disponibilidade, incluindo enlaces, insumos, serviços
de implantação, serviços de operação e serviços de gerenciamento proativo contra falhas
e de segurança, denominados como soluções de telecomunicação. VALOR TOTAL: R$
76.800,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão nº 37/2021. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.40.13; Ação 02.122.0033.20GP.0029. Processo SEI:
0012332-76.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 24 meses contados da data da sua assinatura.
ASSINATURA: 11/01/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e o Sr.
Francisco José dos Santos, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 079/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa FSF TECNOLOGIA S.A. OBJETO: Prestação de serviços de
telecomunicação de alta disponibilidade, incluindo enlaces, insumos, serviços de
implantação, serviços de operação e serviços de gerenciamento proativo contra falhas e de
segurança, denominados como soluções de telecomunicação. VALOR TOTAL: R$ 78.000,00.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão nº 37/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento 3.33.90.40.13; Ação 02.122.0033.20GP.0029. Processo SEI: 0012332-
76.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 24 meses contados da data da sua assinatura. A S S I N AT U R A :
11/01/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e o Sr. Felipe
Calheiros Cansanção, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 077/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBJETO: Prestação de serviços
de telecomunicação de alta disponibilidade, incluindo enlaces, insumos, serviços de
implantação, serviços de operação e serviços de gerenciamento proativo contra falhas e de
segurança, denominados como soluções de telecomunicação. VALOR TOTAL: R$
7.629.248,19. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão nº 37/2021. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.40.13; Ação 02.122.0033.20GP.0029. Processo SEI:
0012332-76.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 24 meses contados da data da sua assinatura.
ASSINATURA: 07/01/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e os Srs.
Sérgio Augusto Ferreira da Silva e Vanessa Borges Raupp Fonseca, pela Contratada.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 117/2021, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa MARLI FEITOSA DOS SANTOS
55817785587, para eventual aquisição de Equipamentos de Informática. FUNDA M E N T O
LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013;
Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0096694-
45.2020.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA:
29/12/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Marli Feitosa
dos Santos, pela fornecedora.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 4 TABLET
Marca / Modelo: Samsung -
GALAXY TAB A7 LITE

30 1.050,00
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DESPACHO

Maceió, 12 de janeiro de 2022.

À PREG,

 

Para registro no SIASG das  ARP's nºs 17-A/2021 (0996651) e 17-B/2021  (0998860).

 

Em paralelo, à SAD,

 

Para as providências de nomeação da gestão das referidas atas.

Atenciosamente/Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 12/01/2022, às 11:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0999022 e o código CRC 1CE18503.

0001098-81.2021.6.02.8000 0999022v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de janeiro de 2022.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Designação de gestão.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Para cumprimento do previsto no Art. 4º,

XVII combinado com o art. 18, ambos da Resolução TRE n.º
15.787/2017, e, mediante o que foi determinado no Termo de
Referência TIC 1 (doc. 0863293), peço vênia a Vossa
Senhoria, para indicar o servidor Neilton Souza Silva Júnior,
titular da Seção de Patrimônio - SEPAT, para atuar como
gestor, e o titular da Seção de Gerência de Infraestrutura -
SEGI, para atuar como fiscal, das Atas de Registro de Preços
nº 17-A/2021 (doc. 0996651),  e nº 17-B/2021 (doc. 0998860),
referentes ao Registro de Preços para aquisição
de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall
NSA 6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL, firmadas com
as empresas PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 42.051.768/0001-34, e WS
INFORTEC COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
36.924.105/000184, conforme publicação no DOU, da
homologação do Pregão Eletrônico nº
62/2021 (doc. 0990205).

A gestão e a fiscalização designadas
deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto no
art. 20, da citada Resolução n.º 15.787/2017.

 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/01/2022, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0999285 e o código CRC BBAD474D.
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: contato@companyperfect.com.br
Data: 12/01/2022 05:10 PM
Assunto: Envio da ARP nº 17-A/2021 para acompanhamento

Boa tarde! 

 
Segue anexa, a Ata de Registro de Preços nº 17-A/2021, firmada com o TRE/AL, para acompanhamento das cláusulas
ali dispostas.

 
Por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.

 
Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexados:

Arquivo: ARP nº 17-A-
2021.pdf

Tamanho:
290k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: contato@inforws.com.br, wsinfor.se@gmail.com
Data: 12/01/2022 05:15 PM
Assunto: Envio ARP nº 17-B/2021, para acompanhamento

Boa tarde! 

 
Segue anexa, a Ata de Registro de Preços nº 17-B/2021, firmada com o TRE/AL, para acompanhamento das cláusulas
ali dispostas.

 
Por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.

 
Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

 
 
 
 
 
 

Anexados:

Arquivo: ARP nº 17-B-
2021.pdf

Tamanho:
232k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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De: Company Perfect <contato@companyperfect.com.br>
Para: denisearaujo <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Data: 12/01/2022 05:42 PM
Assunto: Re: Envio da ARP nº 17-A/2021 para acompanhamento

Boa tarde, 
Acuso recebimento. 

Atenciosamente,

Rômulo Oliveira de Araujo | CEO
PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA  

CNPJ: 42.051.768/0001-34
fone: (61) 9 8169-0038
E-mail: contato@companyperfect.com.br
Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS LT. 07, ED.VISTA SHOPPING, LOJAS 66,67,68 E 69 
CEP:71.906-750  

Em qua., 12 de jan. de 2022 às 17:10, denisearaujo <denisearaujo@tre-al.jus.br>
escreveu:

Boa tarde! 

 
Segue anexa, a Ata de Registro de Preços nº 17-A/2021, firmada com o TRE/AL, para acompanhamento das
cláusulas ali dispostas.

 
Por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.

 
Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 12 de janeiro de 2022.
Senhor Presidente,
 
Trata-se de proposição formulada pela Secretaria

de Administração, por conduto do Despacho GSAD 0999285,
no sentido das indicações o servidor Neilton Souza Silva
Júnior, titular da Seção de Patrimônio - SEPAT, para atuar
como gestor, e o titular da Seção de Gerência de
Infraestrutura - SEGI, para atuar como fiscal, das Atas de
Registro de Preços nº 17-A/2021 (doc. 0996651),  e nº 17-
B/2021 (doc. 0998860), referentes ao Registro de
Preços para aquisição de Transceivers compatíveis com a
solução firewall Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede
do TRE/AL, firmadas com as empresas PERFECT
ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 42.051.768/0001-34, e WS INFORTEC COMÉRCIO LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 36.924.105/000184, conforme
publicação no DOU, da homologação do Pregão Eletrônico nº
62/2021 (doc. 0990205).

De todo o exposto, submeto o presente
procedimento à superior consideração de Vossa Excelência
para a competente deliberação, sugerindo que seja autorizada
a emissão de portaria com as indicações ora propostas,
ressaltando que a gestão e a fiscalização designadas deverão
realizar seus atos em conformidade com o previsto no art. 20,
da Resolução n.º 15.787/2017.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 12/01/2022, 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-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0999401 e o código CRC 451AD8FC.

0001098-81.2021.6.02.8000 0999401v1

Conclusão GDG 0999401         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 673



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

 

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que nesta data registrei
no SIAC- Sistema de Acompanhamento de Contratos, a Ata de
Registro de Preços n.º 17/2021 (observando que ainda não foram
anotados dados referentes à fiscalização e gestão). Do que, para
constar, eu, Denise Maria de Araújo, lavrei a presente certidão, que
segue assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 14/01/2022, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1000625 e o código CRC D2A10BA3.

0001098-81.2021.6.02.8000 1000625v2
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Número 17/2021

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Transceivers compatíveis com a solução
firewall Sonicwall NSA 6600 (material de   informática).

Processo SEI nº: 0001098-81.2021.6.02.8000

Ata 17-A/2021

Empresa: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, CNPJ 42.051.768/0001-34

Data de publicação no DOU: 03 de janeiro de 2022

Vigência: Até 03 de janeiro de 2023

Valor total: R$ 3.984,00

 Documentos:

Ata 17-A/2021
 

Publicação do Extrato da ATA 17-A/2021no DOU 
Ata 17-B/2021

Empresa: WS INFORTEC COMÉRCIO LTDA, CNPJ 36.924.105/0001-84

Data de publicação no DOU: 12 de janeiro de 2022

Vigência: Até 12 de dezembro de 2023

Valor total: R$ 6.784,00

Documentos:

Ata 17-B/2021
 Publicação do Extrato da ATA

 Inteiro Teor do Processo SEI
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DESPACHO

Maceió, 14 de janeiro de 2022.
À SEIC,
Para eventual atualização no Portal da

Transparência
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 14/01/2022, às 17:31, 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
1000629 e o código CRC F8592350.

0001098-81.2021.6.02.8000 1000629v1
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PROCESSO : 0001098-81.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO : Designação. Servidores. Gestor e Fiscal. Ata de Registro de Preços nº 7-A/2021 referente à aquisição
de Transceivers.

 

Decisão nº 299 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento SEI nº 0999401, acolho a indicação do
servidor Neilton Souza Silva Júnior, titular da Seção de Patrimônio -
SEPAT, para atuar como gestor, e o titular da Seção de Gerência de
Infraestrutura - SEGI, para atuar como fiscal, das Atas de Registro
de Preços nº 17-A/2021 (doc. 0996651), e nº 17-B/2021
(doc. 0998860), referentes ao Registro de Preços para aquisição
de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA
6600, firmadas com as empresas PERFECT ASSESSORIA EM
LICITAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.051.768/0001-34,
e WS INFORTEC COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
36.924.105/000184, conforme publicação no DOU, da homologação
do Pregão Eletrônico nº 62/2021 (doc. 0990205).

À Diretoria-Geral para elaboração da competente Portaria
de designação.

Após a publicação, proceda-se à remessa dos autoas à
SAD para ciência aos servidores designados e adoção dos atos
próprios de gestão contratual. 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
08/02/2022, às 17:03, 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
1008374 e o código CRC 7F19F11E.

0001098-81.2021.6.02.8000 1008374v3
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 __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

 DATA: 04/02/2022           HORA: 09:10:04             USUÁRIO: JOAO           

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00062/2021

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

                                                                               

 TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                               

 ITEM     : 00001       INFORMADO                                              

 MATERIAL : 000150812 - TRANSCEIVER                                            

                                                                               

 VALIDADE DA ATA : 03/01/2022 A  03/01/2023        DATA ASSINATURA : 31/12/2021

                                                                               

 UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

 CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                               

 BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T

                                                                               

Publicação SISTEMA SIASG - ATA ARP 17-A/2021 - ITEM 01 (1008809)         SEI 0001098-81.2021.6.02.8000 / pg. 678



 __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

 DATA: 04/02/2022           HORA: 09:12:07             USUÁRIO: JOAO           

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00062/2021

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

                                                                               

 TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                               

 ITEM     : 00002       INFORMADO                                              

 MATERIAL : 000150812 - TRANSCEIVER                                            

                                                                               

 VALIDADE DA ATA : 12/01/2022 A  12/01/2023        DATA ASSINATURA : 11/01/2022

                                                                               

 UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

 CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                               

 BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T
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DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2022.
Senhora Chefe da SLC,
 
Em atenção ao Despacho SLC (0999022), faço

juntar as publicações das Atas ARP's 17-A/2021 e 17-B/2021,
no sistema SIASG, conforme eventos 1008809 e 1008810.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 04/02/2022, às 09:21, 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
1008811 e o código CRC B54E3F6D.

0001098-81.2021.6.02.8000 1008811v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 34/2022 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 art. 67 da
Lei nº 8.666 /93 e tendo em vista o que consta no Processo
Eletrônico SEI nº 0001098-81.2021.6.02.8000,

RESOLVE:
 
Art. 1º. Designar  o servidor Neilton Souza Silva

Júnior, titular da Seção de Patrimônio - SEPAT, para atuar
c o mo gestor, e o titular da Seção de Gerência de
Infraestrutura - SEGI, para atuar como fiscal das Atas de
Registro de Preços nº 17-A/2021 (doc. 0996651), e nº 17-
B/2021 (doc. 0998860), referentes ao Registro de
Preços para aquisição de transceivers compatíveis com a
solução firewall Sonicwall NSA 6600, firmadas com as
empresas PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 42.051.768/0001-34, e WS
INFORTEC COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
36.924.105/000184, conforme publicação no DOU, da
homologação do Pregão Eletrônico nº
62/2021 (doc. 0990205).

Art. 2º.  A gestão e a fiscalização designadas
deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto no
art. 20, da Resolução TRE/AL n.º 15.787/2017.

Art. 3º.  Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

 
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

PRESIDENTE

Maceió, 08 de fevereiro de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
09/02/2022, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1010406 e o código CRC 317F31F2.
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Art. 34 Esta Instrução Normativa Conjunta entrará em vigor na data de sua publicação.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente
Desembargador WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

PORTARIAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 34/2022 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 art. 67 da Lei nº 8.666 /93 e tendo
em vista o que consta no Processo Eletrônico SEI nº ,0001098-81.2021.6.02.8000
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Neilton Souza Silva Júnior, titular da Seção de Patrimônio - SEPAT,
para atuar como gestor, e o titular da Seção de Gerência de Infraestrutura - SEGI, para atuar como
fiscal das Atas de Registro de Preços nº 17-A/2021 (doc. ), e nº 17-B/2021 (doc. 0996651 0998860
), referentes ao Registro de Preços para aquisição de compatíveis com a soluçãotransceivers 
firewall Sonicwall NSA 6600, firmadas com as empresas PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.051.768/0001-34, e WS INFORTEC COMÉRCIO LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 36.924.105/000184, conforme publicação no DOU, da homologação do
Pregão Eletrônico nº 62/2021 (doc. ).0990205
Art. 2º. A gestão e a fiscalização designadas deverão realizar seus atos em conformidade com o
previsto no art. 20, da Resolução TRE/AL n.º 15.787/2017.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE
Maceió, 08 de fevereiro de 2022.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 33/2022 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 art. 67 da Lei nº 8.666 /93 e tendo
em vista o que consta no Processo Eletrônico SEI nº ,0006410-38.2021.6.02.8000
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Luciana Wander de Oliveira Melo, Titular da Seção de Almoxarifado -
SEALMOX, para atuar como Gestora, e os servidores Antônio Carlos Lima Cavalcante e Sérgio
Vilela Menegaz Lima, ambos lotados na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, para atuarem como
Fiscais da Ata de Registro de Preços nº 18/2021 ( ), referente à aquisição de gêneros0998782
alimentícios (café), firmada com a empresa DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 64.106.552/0001-61, conforme publicação no DOU,
da homologação do Extrato de Registro de Preços ( ).0999008
Art. 2º. A gestão e a fiscalização designadas deverão realizar seus atos em conformidade com o
previsto no art. 20, da Resolução TRE/AL n.º 15.787/2017.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE
Maceió, 08 de fevereiro de 2022.

COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E REGISTROS
PLENÁRIOS

ATOS DA COORDENADORIA
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DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2022.
Após a publicação da Portaria da Presidência nº

34/2022, no DEJEAL (1011669), faço remessa dos presentes
autos à SLC, para registro da gestão/fiscalização e posterior
remessa do feito às respectivas unidades de lotação dos
designados.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 10/02/2022, às 19:13, 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
1011672 e o código CRC D88269E2.

0001098-81.2021.6.02.8000 1011672v1
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CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que nesta data registrei
no SIAC- Sistema de Acompanhamento de Contratos, os dados
referentes à gestão e fiscalização das Atas de Registro de Preços n.ºs
17-A/2021 e 17-B/2021. Do que, para constar, eu, Denise Maria de
Araújo, Técnico Judiciário, lavrei a presente certidão, que segue
assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 14/02/2022, às 18:18, 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
1013443 e o código CRC 19A8C236.

0001098-81.2021.6.02.8000 1013443v2
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INFORMAÇÃO Nº 1145 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT

Ciente da portaria 34 (evento 1010406), enquanto gestores
admnistrativos, aguardaremos pedido formulado pela SEGI para emissão de
Ordens de Fornecimento.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 09/03/2022, às 13:03, 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
1023738 e o código CRC 45447513.

0001098-81.2021.6.02.8000 1023738v2
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DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2022.
À COINF
 
Senhor Coordenador,
 
O presente procedimento tem por objetivo a

aquição de módulos transceivers para o firewall de borda
modelo Sonicwall NSA 6600, em uso neste Tribunal.

No entanto, devido à iniciativa de aquisição de
nova plataforma de firewall, mais moderna, por meio do
procedimento SEI nº 0006267-49.2021.6.02.8000, que dentre
outros objetivos trata da substituição do equipamento NSA
supramencionado, sugiro que, s.m.j., não haja emissão de
ordens de fornecimento, pelo por hora.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 30/03/2022, às 20:02, 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
1037796 e o código CRC D9E15DE1.

0001098-81.2021.6.02.8000 1037796v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2022.
À SEGI
 
Sr. Chefe,
 
Ciente do Despacho SEGI 1037796.
Considerando que o Procedimento SEI nº 0006267-

49.2021.6.02.8000 que versa sobre a aquisição de novos
firewalls, referenciada por Vossa Senhoria, está atrasado, em
função da escassez dos quadros desta COINF, conforme já
registrado em diversos expedientes formais e levado a
apreciação da Alta Administração, a exemplo dos eventos
SEI 1026297 e 1022876; ou seja, a aquisição de novos
firewalls ainda está em sede de potência.

Oriento que sejam emitidas Ordens de
Fornecimento mínimas que visem, neste momento e cenário, a
mitigação do cenário de perda de velocidade do nível da rede
de gerência do firewall principal em relação aos equipamentos
de controle.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 31/03/2022, às 08:28, 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
1037869 e o código CRC 2E79B30C.

0001098-81.2021.6.02.8000 1037869v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.051.768/0001-34
Razão Social: PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA
Nome Fantasia: PERFECT
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/06/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN 14/06/2022
FGTS 16/04/2022
Trabalhista Validade: 01/10/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/06/2022
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

28/02/2022 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 04/04/2022 17:12 de
CPF: 926.233.014-68      Nome: EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA
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Ass: ____________________________________________________________________________________________
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