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

 

Memorando nº 474 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 01 de junho de 2021.

Para: SAD.
Assunto: Nova contratação de aquisição de certificados digitais e
tokens.

 

 

Senhor Secretário, 
 
Tendo em vista que a Ata de Registro de Preços nº

03/2020 (doc. 0728973) encerrará sua vigência em 07 de julho do
corrente, peço vênia para sugerir a V. Sa. que seja consultada a STI,
a fim de se verificar quanto à existência de algum procedimento,
aberto neste ano, com vistas à aquisição de certificados digitais e
tokens, considerando a programação prevista no item 09, do Plano de
Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação - Exercício 2021 (doc. 0899837), disponível em:
https://static.tre-al.jus.br/portal/o-tre/governanca-
corporativa/governanca-tic/tre-al-plano-de-contratacoes-de-solucoes-
de-tic-2021.pdf.

Respeitosamente,
 
 

Rodrigo Ferreira Moura
Oficial de Gabinete da SAD e 

Gestor da Ata de Registro de Preços nº 03/2020

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Oficial de
Gabinete, em 01/06/2021, às 18:45, 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
0899820 e o código CRC 987FF8E4.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

EXERCÍCIO 2021

Item 01:
Serviços Técnicos Profissionais de TI

Demandante Secretaria de Tecnologia da Informaça�o

Justificativa Contratar serviço te�cnico e operacional de TI, com a finalidade
de dar vaza�o aos chamados de ordem te�cnica na�o cobertos pelo
enquadramento funcional dos cargos de TI da Justiça Eleitoral.

Estudos preliminares Fevereiro a abril de 2021

Termo de referência Abril a maio de 2021

Valor estimado R$ 856.505,00

Fonte de recurso Proposta orçamenta� ria de 2021
Apoio te�cnico e operacional de TIC
Co� digo de classificaça�o da fonte de recurso: 3390.40.21

Alinhamento 1.  Planejamento  Estrate�gico  Institucional  (PEI):  melhoria  da
infraestrutura e governança de tecnologia da informaça�o;

2.  Plano  Estrate�gico  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e
Comunicaça�o (PETIC): a) viabilizar serviços e soluço� es de TIC;
b) primar pela satisfaça�o dos usua� rios de TIC;

3.  Plano Diretor  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e  Comunicaça�o
(PDTIC): aprimorar o ambiente de TI dos carto� rios eleitorais,
provendo  redunda7ncia,  atualizando  sistemas  e  melhorando  a
segurança.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

EXERCÍCIO 2021

Item 02:
Conectividade de dados entre o TRE/AL e os
Cartórios Eleitorais (backbone secundário)

Demandante Secretaria de Tecnologia da Informaça�o

Justificativa Manter  todos  os  serviços  de  conectividade  dos  Carto� rios
Eleitorais.

Estudos preliminares Fevereiro a abril de 2021

Termo de referência Abril a maio de 2021

Valor estimado R$  800.000,00

Fonte de recurso Proposta orçamenta� ria de 2021
Comunicaça�o e redes de dados
Co� digo de classificaça�o da fonte de recurso: 3390.40.13

Alinhamento 1.  Planejamento  Estrate�gico  Institucional  (PEI):  melhoria  da
infraestrutura e governança de tecnologia da informaça�o;

2.  Plano  Estrate�gico  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e
Comunicaça�o (PETIC): viabilizar serviços e soluço� es de TIC;

3.  Plano Diretor  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e  Comunicaça�o
(PDTIC): manter os serviços de conectividade do TRE-AL.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

EXERCÍCIO 2021

Item 03:
Redundância do contrato de conectividade à internet

Demandante Secretaria de Tecnologia da Informaça�o

Justificativa Assegurar  o  acesso  a;  internet  para  o  TRE/AL  e  os  Carto� rios
Eleitorais, com velocidade de 100Mbps, por meio da contrataça�o
de link adicional, ale�m de garantir observa7ncia da Resoluça�o CNJ
nº 211/2015.

Estudos preliminares Fevereiro a abril de 2021

Termo de referência Abril a maio de 2021

Valor estimado R$ 48.000,00

Fonte de recurso Proposta orçamenta� ria de 2021
Comunicaça�o e redes de dados
Co� digo de classificaça�o da fonte de recurso: 3390.40.13

Alinhamento 1.  Planejamento  Estrate�gico  Institucional  (PEI):  melhoria  da
infraestrutura e governança de tecnologia da informaça�o;

2.  Plano  Estrate�gico  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e
Comunicaça�o (PETIC): viabilizar serviços e soluço� es de TIC;

3.  Plano Diretor  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e  Comunicaça�o
(PDTIC): manter os serviços de conectividade do TRE-AL.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

EXERCÍCIO 2021

Item 04:
Conectividade de dados entre o TRE/AL

e os Fóruns Eleitorais de Maceió e de Arapiraca

Demandante Secretaria de Tecnologia da Informaça�o

Justificativa Contratar os serviços de conectividade de dados entre o TRE/AL
e o Fo� rum Eleitoral de Maceio�  e de Arapiraca, com a finalidade
de assegurar uma alta disponibilidade dos serviços de TI.

Estudos preliminares Fevereiro a abril de 2021

Termo de referência Abril a maio de 2021

Valor estimado R$ 116.000,00

Fonte de recurso Proposta orçamenta� ria de 2021
Comunicaça�o e redes de dados
Co� digo de classificaça�o da fonte de recurso: 3390.40.13

Alinhamento 1.  Planejamento  Estrate�gico  Institucional  (PEI):  melhoria  da
infraestrutura e governança de tecnologia da informaça�o;

2.  Plano  Estrate�gico  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e
Comunicaça�o (PETIC): viabilizar serviços e soluço� es de TIC;

3.  Plano Diretor  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e  Comunicaça�o
(PDTIC): manter os serviços de conectividade do TRE-AL.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

EXERCÍCIO 2021

Item 05:
Redundância de conectividade dos links dos Cartórios Eleitorais

Demandante Secretaria de Tecnologia da Informaça�o

Justificativa Assegurar link redundante para os Carto� rios Eleitorais, a fim de
garantir observa7ncia da Resoluça�o CNJ nº 211/2015.

Estudos preliminares Fevereiro a abril de 2021

Termo de referência Abril a maio de 2021

Valor estimado R$ 66.000,00

Fonte de recurso Proposta orçamenta� ria de 2021
Comunicaça�o e redes de dados
Co� digo de classificaça�o da fonte de recurso: 3390.40.13

Alinhamento 1.  Planejamento  Estrate�gico  Institucional  (PEI):  melhoria  da
infraestrutura e governança de tecnologia da informaça�o;

2.  Plano  Estrate�gico  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e
Comunicaça�o (PETIC): viabilizar serviços e soluço� es de TIC;

3.  Plano Diretor  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e  Comunicaça�o
(PDTIC): manter os serviços de conectividade do TRE-AL.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

EXERCÍCIO 2021

Item 06:
Software SQL Navigator

Demandante Secretaria de Tecnologia da Informaça�o

Justificativa Renovar  as  licenças  do  SQL  Navigator,  que  e�  a  ferramenta
utilizada para a manutença�o e administraça�o de banco de dados
no TRE/AL.

Estudos preliminares Abril a maio de 2021

Termo de referência Maio a junho de 2021

Valor estimado R$ 16.000,00

Fonte de recurso Proposta orçamenta� ria de 2021
Manutença�o e sustentaça�o de software
Co� digo de classificaça�o da fonte de recurso: 3390.40.07

Alinhamento 1.  Planejamento  Estrate�gico  Institucional  (PEI):  melhoria  da
infraestrutura e governança de tecnologia da informaça�o;

2.  Plano  Estrate�gico  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e
Comunicaça�o (PETIC): viabilizar serviços e soluço� es de TIC;

3.  Plano Diretor  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e  Comunicaça�o
(PDTIC): garantir alta disponibilidade dos serviços essenciais.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

EXERCÍCIO 2021

Item 07:
Licenças Microsoft

Demandante Secretaria de Tecnologia da Informaça�o

Justificativa Adquirir licenças para produtos Microsoft instalados no TRE-AL

Estudos preliminares Abril a maio de 2021

Termo de referência Maio a junho de 2021

Valor estimado R$ 146.665,00

Fonte de recurso Proposta orçamenta� ria de 2021
Manutença�o e sustentaça�o de software
Co� digo de classificaça�o da fonte de recurso: 3390.40.07

Alinhamento 1.  Planejamento  Estrate�gico  Institucional  (PEI):  melhoria  da
infraestrutura e governança de tecnologia da informaça�o;

2.  Plano  Estrate�gico  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e
Comunicaça�o (PETIC): viabilizar serviços e soluço� es de TIC;

3.  Plano Diretor  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e  Comunicaça�o
(PDTIC): garantir alta disponibilidade dos serviços essenciais.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

EXERCÍCIO 2021

Item 08:
Software VMware

Demandante Secretaria de Tecnologia da Informaça�o

Justificativa Renovar as licenças do  VMware,  que e�  a  ferramenta utilizada
para a sustentaça�o da plataforma de virtualizaça�o do TRE/AL.

Estudos preliminares Fevereiro a abril de 2021

Termo de referência Abril a maio de 2021

Valor estimado R$  300.000,00

Fonte de recurso Proposta orçamenta� ria de 2021
Manutença�o e sustentaça�o de software
Co� digo de classificaça�o da fonte de recurso: 3390.40.07

Alinhamento 1.  Planejamento  Estrate�gico  Institucional  (PEI):  melhoria  da
infraestrutura e governança de tecnologia da informaça�o;

2.  Plano  Estrate�gico  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e
Comunicaça�o (PETIC): viabilizar serviços e soluço� es de TIC;

3.  Plano Diretor  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e  Comunicaça�o
(PDTIC): garantir alta disponibilidade dos serviços essenciais; b)
aprimorar  as  medidas  de  segurança  de  dados  (sistemas  de
arquivos e backup).
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

EXERCÍCIO 2021

Item 09:
Certificados digitais A3

Demandante Unidades do TRE/AL

Justificativa Permitir a utilizaça�o de aplicativos e sistemas, a exemplo do DJE
e  do  PJe,  que  necessitem  da  assinatura  eletro7 nica  de
documentos.

Estudos preliminares Fevereiro a abril de 2021

Termo de referência Abril a maio de 2021

Valor estimado R$  20.000,00

Fonte de recurso Proposta orçamenta� ria de 2021
Manutença�o e sustentaça�o de software
Co� digo de classificaça�o da fonte de recurso: 3390.40.07

Alinhamento 1.  Planejamento  Estrate�gico  Institucional  (PEI):  melhoria  da
infraestrutura e governança de tecnologia da informaça�o;

2.  Plano  Estrate�gico  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e
Comunicaça�o (PETIC): aprimorar a segurança da informaça�o;

3.  Plano Diretor  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e  Comunicaça�o
(PDTIC): implantar Processo Judicial Eletro7 nico (Pje).
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

EXERCÍCIO 2021

Item 10:
Notebooks

Demandante Secretaria de Tecnologia da Informaça�o

Justificativa Adquirir  notebooks para renovaça�o dos equipamentos do TRE-
AL

Estudos preliminares Fevereiro a abril de 2021

Termo de referência Abril a maio de 2021

Valor estimado R$ 100.000,00

Fonte de recurso Proposta orçamenta� ria de 2021
Equipamentos de tecnologia da informaça�o e comunicaça�o
Co� digo de classificaça�o da fonte de recurso: 4490.52.41

Alinhamento 1.  Planejamento  Estrate�gico  Institucional  (PEI):  melhoria  da
infraestrutura e governança de tecnologia da informaça�o;

2.  Plano  Estrate�gico  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e
Comunicaça�o (PETIC): aprimorar a segurança da informaça�o;

3.  Plano Diretor  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e  Comunicaça�o
(PDTIC): a) aprimorar as medidas de segurança do serviço de
acesso a;  rede (acesso de usua� rios); b) aprimorar as medidas de
segurança do serviço de conexa�o de dados (intranet e internet);
c)  aprimorar as medidas de segurança de dados (sistemas de
arquivos e backup).
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

EXERCÍCIO 2021

Item 11:
Appliances de Rede

Demandante Secretaria de Tecnologia da Informaça�o

Justificativa Adquirir  applinces de rede,  para incremento da segurança da
informaça�o

Estudos preliminares Fevereiro a abril de 2021

Termo de referência Abril a maio de 2021

Valor estimado R$ 100.000,00

Fonte de recurso Proposta orçamenta� ria de 2021
Equipamentos de tecnologia da informaça�o e comunicaça�o
Co� digo de classificaça�o da fonte de recurso: 4490.52.35

Alinhamento 1.  Planejamento  Estrate�gico  Institucional  (PEI):  melhoria  da
infraestrutura e governança de tecnologia da informaça�o;

2.  Plano  Estrate�gico  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e
Comunicaça�o (PETIC): viabilizar serviços e soluço� es de TIC;

3.  Plano Diretor  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e  Comunicaça�o
(PDTIC): manter parque tecnolo� gico atualizado.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

EXERCÍCIO 2021

Item 12:
Microcomputadores

Demandante Secretaria de Tecnologia da Informaça�o

Justificativa Adquirir microcomputadores para renovaça�o dos equipamentos
do TRE-AL

Estudos preliminares Fevereiro a abril de 2021

Termo de referência Abril a maio de 2021

Valor estimado R$ 250.000,00

Fonte de recurso Proposta orçamenta� ria de 2021
Equipamentos de tecnologia da informaça�o e comunicaça�o
Co� digo de classificaça�o da fonte de recurso: 4490.52.41

Alinhamento 1.  Planejamento  Estrate�gico  Institucional  (PEI):  melhoria  da
infraestrutura e governança de tecnologia da informaça�o;

2.  Plano  Estrate�gico  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e
Comunicaça�o (PETIC): viabilizar serviços e soluço� es de TIC;

3.  Plano Diretor  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e  Comunicaça�o
(PDTIC): manter parque tecnolo� gico atualizado.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

EXERCÍCIO 2021

Item 13:
Tape Library e Unidade de Gravação de Backup

Demandante Secretaria de Tecnologia da Informaça�o

Justificativa Renovar e atualizar a capacidade das unidades de tape library e
unidade de gravação de backup em uso neste Regional.

Estudos preliminares maio a junho de 2021

Termo de referência Junho de 2021

Valor estimado R$ 200.000,00

Fonte de recurso Proposta orçamenta� ria de 2021
Equipamentos de tecnologia da informaça�o e comunicaça�o
Co� digo de classificaça�o da fonte de recurso: 4490.52.35

Alinhamento 1.  Planejamento  Estrate�gico  Institucional  (PEI):  melhoria  da
infraestrutura e governança de tecnologia da informaça�o;

2.  Plano  Estrate�gico  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e
Comunicaça�o (PETIC): viabilizar serviços e soluço� es de TIC;

3.  Plano Diretor  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e  Comunicaça�o
(PDTIC): manter parque tecnolo� gico atualizado.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

EXERCÍCIO 2021

Item 14:
Extensão de Garantia HP

Demandante Secretaria de Tecnologia da Informaça�o

Justificativa Promover a extensa�o de garantia dos equipamentos HP em uso
no datacenter deste Regional

Estudos preliminares Fevereiro a abril de 2021

Termo de referência Abril a maio de 2021

Valor estimado R$ 120.000,00

Fonte de recurso Proposta orçamenta� ria de 2021 
Manutença�o e conservaça�o de equipamentos de TIC
Co� digo de classificaça�o da fonte de recurso: 3390.40.12

Alinhamento 1.  Planejamento  Estrate�gico  Institucional  (PEI):  melhoria  da
infraestrutura e governança de tecnologia da informaça�o;

2.  Plano  Estrate�gico  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e
Comunicaça�o (PETIC): viabilizar serviços e soluço� es de TIC;

3.  Plano Diretor  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e  Comunicaça�o
(PDTIC): manter parque tecnolo� gico atualizado.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

EXERCÍCIO 2021

Item 15:
Extensão de Garantia dos equipamentos de Firewall

Demandante Secretaria de Tecnologia da Informaça�o

Justificativa Promover a extensa�o de garantia dos equipamentos de firewall
em uso neste Regional

Estudos preliminares Fevereiro a abril de 2021

Termo de referência Abril a maio de 2021

Valor estimado R$ 80.000,00

Fonte de recurso Proposta orçamenta� ria de 2021
Manutença�o e conservaça�o de equipamentos de TIC
Co� digo de classificaça�o da fonte de recurso: 3390.40.12

Alinhamento 1.  Planejamento  Estrate�gico  Institucional  (PEI):  melhoria  da
infraestrutura e governança de tecnologia da informaça�o;

2.  Plano  Estrate�gico  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e
Comunicaça�o (PETIC): viabilizar serviços e soluço� es de TIC;

3.  Plano Diretor  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e  Comunicaça�o
(PDTIC): manter parque tecnolo� gico atualizado.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

EXERCÍCIO 2021

Item 16:
Renovação ou Extensão de garantia

dos equipamentos ativos de rede

Demandante Secretaria de Tecnologia da Informaça�o

Justificativa Renovar a garantia dos equipamentos ativos de rede, a fim de
evitar  descontinuidade  dos  serviços  de  TI  e  contrataço� es
emergenciais

Estudos preliminares Fevereiro a abril de 2021

Termo de referência Abril a maio de 2021

Valor estimado R$ 80.632,00

Fonte de recurso Proposta orçamenta� ria de 2021
Manutença�o e conservaça�o de equipamentos de TIC
Co� digo de classificaça�o da fonte de recurso: 3390.40.12

Alinhamento 1.  Planejamento  Estrate�gico  Institucional  (PEI):  melhoria  da
infraestrutura e governança de tecnologia da informaça�o;

2.  Plano  Estrate�gico  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e
Comunicaça�o (PETIC): a) viabilizar serviços e soluço� es de TIC;
b) aperfeiçoar a governança e a gesta�o de TIC;

3.  Plano Diretor  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e  Comunicaça�o
(PDTIC):  acompanhar  a  garantia  dos  equipamentos  do
datacenter, propondo a contrataça�o de empresas especializadas.

16
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

EXERCÍCIO 2021

Item 17:
Conservação de Urnas Eletrônicas

Demandante Secretaria de Tecnologia da Informaça�o

Justificativa Renovar o contrato de conservaça�o de urnas eletro7 nicas.

Estudos preliminares Fevereiro a abril de 2021

Termo de referência Abril a maio de 2021 (Processo SEI nº 0001071-98.2021.6.02.8000)

Valor estimado R$ 186.640,00

Fonte de recurso Proposta Orçamenta� ria: Eleiço� es (ANO PREF -ELEITORAL)

Alinhamento 1.  Planejamento  Estrate�gico  Institucional  (PEI):  melhoria  da
infraestrutura e governança de tecnologia da informaça�o;

2.  Plano  Estrate�gico  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e
Comunicaça�o (PETIC): viabilizar serviços e soluço� es de TIC;

3.  Plano Diretor  de  Tecnologia  da  Informaça�o  e  Comunicaça�o
(PDTIC): manter parque tecnolo� gico atualizado.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2021.
 
À STI
 
Senhor Secretário,
 
Submeto ao conhecimento de Vossa Senhoria

a consulta formulada no Memorando nº 474/2021
(doc. 0899820), acerca da qual encareço sua atenção em nos
fornecer informações sobre a programação dessa Unidade
quanto à aquisição indicada.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/06/2021, às 18:54, 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
0899841 e o código CRC E0CAFF01.

0004105-81.2021.6.02.8000 0899841v1
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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 junho de 2021.
Senhor Coordenador de Soluções Corporativas,
 
Solicito manifestação acerca da consulta

encaminhada pela Secretaria de Administração.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 04/06/2021, às 07:49, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0900478 e o código CRC B2A68CB1.

0004105-81.2021.6.02.8000 0900478v1
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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

O Tribunal, como órgão público do Poder Judiciário, possui
obrigações legais para execução de diversas atividades como a declaração de
informação juntos à Receita Federal, Ministério do Trabalho, Previdência
Social, entre outras, que dependem de certificação digital para serem
cumpridas. Além disso, a prestação do serviço jurisdicional é realizada
atualmente de forma digital através do PJE, que também demanda o uso de
certificados digitais para acesso e assinatura de peças processuais.

Nesse contexto, torna-se necessário a aquisição de certificados
digitais, novos ou para substituição daqueles que eventualmente venham a
expirar, para garantir a continuidades de atividades que demandem o uso
destes para serem realizadas. 
2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
 
2.1. Especificações Técnicas

Para as necessidades apontadas pela unidade demante, os
certificados degitiais devem, no mínimo, possuir as seguintes características:

 
Item I - Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF)

1. Certificado e-CPF;
2. Tipo A3;
3. Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil;
4. Compatível com a AC-JUS;
5. Deve permitir a utilização para assinatura de documentos eletrônicos, e-mails,

acesso a aplicações, logon de rede, entre otras destinações;
6. Validade de 03 anos a contar da data de emissão;
7. Deve englobar o respectivo serviço de autoridade de registro;
8. Garantia de reemissão, sem ônus para a Contratante no período de validade do

certificado, de certificados digitais inutilizados devido a defeito da mídia
criptográfica onde se encontra armazenado.

Item II - Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ)

1. Certificado para pessoa jurídica;
2. Tipo A3;
3. Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil;
4. Compatível com AC-JUS;
5. Deve permitir a utilização para assinatura de documentos eletrônicos, e-mails,

acesso a aplicações, logon de rede, entre outras destinações;
6. Validade de 03 anos a contar da data de emissão;
7. Deve englobar o respectivo serviço de autoridade de registro;
8. Garantia de reemissão, sem ônus para a Contratante no período de validade do

certificado, de certificados digitais inutilizados devido a defeito da mídia
criptográfica onde se encontra armazenado.

Item III - Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ)
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1. Certificado para pessoa jurídica;
2. Tipo A1;
3. Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil;
4. Compatível com AC-JUS;
5. Deve permitir a utilização para assinatura de documentos eletrônicos, e-mails,

acesso a aplicações, logon de rede, entre otras destinações;
6. Validade de 01 ano a contar da data de emissão;
7. Deve englobar o respectivo serviço de autoridade de registro.

Item IV - Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais

1. O serviço compreende a realização de visita técnica com o objetivo de realizar a
validação e emissão dos certificados digitais Tipo A1 para pessoa jurídica; Tipo A3
para pessoa física e jurídica;

2. As visitas para emissão dos certificados deverão ser realizadas na sede do TRE-
AL;

3. Deverão ser emitidos. no mínimo, 10 (dez) certificados digitais por visita, salvo em
caso de necessidade aprovada pela Direção-Geral;

4. A visita para emissão de certificados para magistrados poderão ocorrer
individualmente;

5. A Contratante proverá espaço físico e acesso à internet para a realização das
visitas;

6. A eventual necessidade de utilização de equipamentos e acessórios de
informática, necessários à realização de todas as atividades de validação e
emissão dos certificados, deverá ser sanada pela Contratada;

7. As validações serão realizadas dentro do horário de funcionamento da
Contratante;

8. Na impossibilidade de comparecimento do Magistrado ou Servidor, no período
programado para emissão dos certificados, o serviço de visita local será
considerado como prestado.

Item V - Mídia criptográfica do tipo Token

1. Token criptográfico USB capaz de armazenar certificados, chaves e cadeias de
certificados aderentes às normas do Comitê Gestor da ICP-Brasil;

2. Total compatibilidade com os certificados digitais A3;
3. Possuir Conector USB (Universal Serial Bus) tipo A, versão 2.0, ou

superior compatível com 2.0;
4. Permitir a conexão direta na porta USB sem a necessidade de interface

intermediária de leitura;
5. Possuir capacidade de armazenamento de certificados e chaves privadas de, no

mínimo, 64 Kbytes;
6. Ter suporte à tecnologia de chaves pública/privada (PKI), com geração on-board

do par de chaves RSA de, no mínimo, 2048 bits;
7. Compatibilidade e disponibilização de drivers para peno uso nas plataformas

Windows 7 ou superior, linux e MacOS;
8. Permitir a criação de senha de acesso ao dispositivo de, no mínimo, 06 (seis)

caracteres;
9. Permitir a criação de senhas alfanuméricas;

10. Permitir a geração de chaves protegidas por PIN (Personal Identification Number);
11. Permitir a inicialização e reinicialização do token mediante a utilização de PUK (Pin

Unlock Key);
12. Suporte aos principais navegadores do mercado, entre os quais, Microsoft

Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Google Chrome;
13. O sofware de gerencialmente do sipositivo deverá estar no idioma Português do

Brasil e deve permitir:
1. Gerenciamento do dispsitivo;
2. Exportação dos certificados armazenados no dispositivos;
3. Importação de certificados em formato PKCS#7 para área de

armazenamento do dispositivo;
4. Visualização de certificados armazenados no dispositivo;
5. Remoção de chaves e outros dados contidos mediante autenticação do

titular/
6. Reutilização de dispositivos bloqueados por meio de remoção total dos dados

armazenados e geração de nova senha de acesso;
14. Garantia mínima de 01 (um) ano, contado a partir do aceite definitivo do token;
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15. Caso o token necessite ser substituído ou apresente erro que comprometa o
funcionamento do certificado ali armazenado, um novo token deverá ser
fornecido no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação feita pela
Contratante.

3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):
Diversas empresas certificadoras que fazem parte da ICP-Brasil

oferecem serviços de emissão de certificados para armazenamento em mídia
criptográfica (Tipo A3) ou no computador do usuário/PenDrive (Tipo A1);

 
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):

TRE-CE - Ata de Registro de Preço 06/2020 (link)
5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):

Dada as necessidades contextualizadas no item 1.1, não
vislumbramos soluções viáveis que não às apresentadas no item 3.3.
6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):

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

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

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

A solução pretendida está alinhada à Infraestrutura de Chaves
Públicas – ICP Brasil e em conformidade com a Lei 11.419/2006 e com a MP nº
2.200-2, que prevê que documentos eletrônicos assinados digitalmente com o
uso de certificado digital emitidos no âmbito da ICP-Brasil tenham a mesma
validade jurídica que os documentos em papel com assinaturas manuscritas.
10. Modelo de Requisitos Moreq-Jus (Art. 14, II, f):

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

Para cada solução apresenta no item 3.3, levantou-se os custos
aproximados a serem considerados em cada caso utilizando valores obtida
diretamente no site de algumas empresas que comercializam a solução e de
compras recentes realizadas pelo TRE-AL:

 

Solução
Item I

(A)

Item II

(B)

Item III

(C)

Item IV

(D)

Item V

(E)

HSM

(F)

Custo Total Estimado

(A * 98 + B * 1 + C * 1 + D *
10 + E * 80 + F)

1 R$
260,20

R$
372,53

R$
686,98

R$
186,04

 R$
204,50 0 R$ 44.779,51

2 R$
260,20

R$
372,53

R$
686,98

R$
186,04 0 R$

342.304,37 R$ 370.723,88

(A) Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF) - média de preços informado
no Portal de Preços ComprasNET

(B)  Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ) - preço segundo Planilha de
Estimativa de Preço 0664373

(C)  Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ) - média de preços informado
no Portal de Preços ComprasNET
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(D) Visita técnica para validação e emissão de certificado - média obtida em Estudos
Preliminares PA 7603/2019 TRT 5ª Região

(E) Mídia criptográfica do tipo Token -  média de preços informado no Portal de Preços
ComprasNET

(F) Hardware Security Module - preço obtido na Planilha de Menor Preço 0586882

12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):
 
Entendemos que a solução de emissão de certificado para

armazenamento em mídia criptográfica parece ser mais adequada para a
reduzida quantidade de certificados demandada pelo Órgão. 

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

Formar um registro de preços para emissão de certificados digitais, visitas para
validação presencial e emissão dos certificados e aquisião de tokens criptográficos
USB conforme condições relacionadas no Termo de Referência.

14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):

Indicador 14: Acompanhamento trimestral da execução orçamentária: vez que a
COFIN usa certificados digitais para o desenvolvimento de determinadas atividades;

Indicador 15: Índice de perda orçamentária: vez que a COFIN usa
certificados digitais para o desenvolvimento de determinadas atividades;

Indicador 16: Aderência da execução ao planejamento orçamentário: vez que
a COFIN usa certificados digitais para o desenvolvimento de determinadas atividades;

Indicador 17: Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e
serviços: vez que os pregoeiros necessitam de certificados digitais para atuação nos
pregões eletrônicos.

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

Com o registro de preços de certificados digitais e dispositivos tokens, pretende-se
alcançar os seguintes benefícios:

1. Aumentar e manter os serviços que fazem uso de certificado digital com elevado
padrão de desempenho, qualidade e confiabilidade;

2. Garantir a autenticidade, integridade e o não repúdio das transações realizadas;

3. Prover o TRE-AL de recursos tecnológicos necessários à utilização do Processo
Judicial Eletrônico – PJE e demais sistemas que façam uso da certificação digital.

16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
Considerando o Ofício-Circular TSE 42/2020 (0665630), a

atualização do PJE para a versão 2.1 extiguinrá a obrigatoriedade de
certificados digitais para utilizar o sistema.

Considerando a iminente a expiração dos certificados dos
servidores e magistrados atendidos pela aquisição de certificados por este
Regional no SEI 0005212-39.2016.6.02.8000.

Considerando não haver ainda data definida para a implantação
do PJE 2.1..

Considerando que o certificado eCNPJ  atualmente utilizado pela
COPES para prestar informações à Receita Federal é do tipo A1 com expiração
para o primeiro semestre de 2021.

 
Estima-se que seja necessária uma aquisição inicial de alguns
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itens, de acordo com a tabela abaixo, para garantir o acesso ao PJE para os
servidores e magistrados que o utilizam. O quantitativo restante será
adquirido de acordo com eventual demanda do TRE-AL.

Item Demanda Prevista Demanda Contratada
I 30 98
II 1 1
III 0 1
IV 3 10
V 15 80

 

17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):
Não se vislumbra necessidade de adequação na infraestrutura

do TRE-AL para implantação da solução.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):

Conforme item 11.
19. Sustentação do Contrato (Art.15)
19.1. Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I):

Será necessário a utilização de tokens USB compatíveis com ICP-
Brasil, dispositivo este já adquirido pelo TRE-AL em compras anteriores e que
poderá ser utilizado para armazenar os certificados adquiridos.
19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):

Em caso de descontinuidade de fornecimento, haverá
necessidade de contratação de nova entidade certificadora.
19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):

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

A exigência de utilização de certificado digital, além de tendência
tecnológica atual no cenário de segurança da informação, é, conforme já
exposto, demanda de outros órgãos em relação ao TRE-AL, portanto, a busca
de independência tecnológica, s.m.j., não cabe ao TRE-AL.
20. Estratégia para Contratação (Art.16)
 
20.1. Natureza do Objeto (Art. 16, I):

Serviço com fornecimento de material.
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):

Não se aplica.

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

Por item.

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

A modalidade a ser adotada é o Pregão Eletrônico.

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

33.90.39.08 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

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

Não se aplica por se tratar de aquisição de item.

20.7. Equipe de Apoio à Contratação (Art. 16, VII):
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Luiz Bastista de Araújo Neto - Demandante
André Frazão de Omena - Administrativo
Alex Henrique Monte Nunes - Técnico

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

A ser designada com a participação da Unidade demandante.

21. Análise de Riscos:

 

Risco
1

Risco: Falta de recursos orçamentários para a
aquisição dos certificados

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 1
Servidores e magistrados
perderem o acesso ao PJE
quando seus certificados
expirarem

Alto

Id Ação de Mitigação e
Contingência Responsável

1

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

SAD

 

Risco
2

Risco: Falta da documentação necessária para
validação do certificado

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Baixa 2
Atraso na emissão dos
certificados com eventual
prejuízo ao cumprimentos
das obrigações fiscais.

Médio

Id Ação de Mitigação e
Contingência Responsável

1

Obter a lista de
documentos
necessários após a
adjucação e juntar os
documentos
necessários.

SAD
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Lista de Potenciais Fornecedores

CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A
SERPRO
FENACON

Maceió, 15 de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 30/06/2021, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0905376 e o código CRC 7378768A.

0004105-81.2021.6.02.8000 0905376v3
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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 5 / 2021

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto

 Registro de Preços para:

Item I - Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF)
Item II - Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Item III - Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Item IV - Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais
Item V - Mídia criptográfica do tipo Token

02. Quantidade

 

Item Descrição Quantidade

I Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF) 100

II Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ) 2

III Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ) 2

IV Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais 10

V Mídia criptográfica do tipo Token 100

 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

A especificação completa encontra-se no item 3.1, abaixo é
apresentado apenas um resumo:

Item I - Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF)
Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil;
Compatível com a AC-JUS;
Validade de 03 anos a contar da data de emissão;

Item II - Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil;
Compatível com AC-JUS;
Validade de 03 anos a contar da data de emissão;

Item III - Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil;
Compatível com AC-JUS;
Habilitado para conectividade com o eSocial;
Validade de 01 ano a contar da data de emissão;

Item IV - Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais
As visitas para emissão dos certificados deverão ser realizadas na sede do TRE-
AL;
As validações serão realizadas dentro do horário de funcionamento da
Contratante;
Deverão ser emitidos. no mínimo, 10 (dez) certificados digitais por visita, salvo 
quando aprovada pela Direção-Geral;

Item V - Mídia criptográfica do tipo Token
Token criptográfico USB capaz de armazenar certificados, chaves e cadeias de
certificados aderentes às normas do Comitê Gestor da ICP-Brasil;
Total compatibilidade com os certificados digitais A3;
Possuir Conector USB (Universal Serial Bus) tipo A, versão 2.0, ou
superior compatível com 2.0;

04. Valor Estimado A ser preenchido pela Seção de Compras.

05. Justificativa

Com a instituição do eSocial, decorrente do Decreto Nº 8.373/2014, foi criada obrigação
legal para o TRE-AL consistindo principalmente de envio de informações de folha de
pagamento e declarações de rendimentos para a Receita Federal através da transmissão
de arquivos, assinados por certificado digital tipo e-CNPJ, no formato eSocial.

Para suprir tal obrigação, o TSE desenvolveu solução capaz de extrair as informações
necessárias do SGRH e transmiti-la para o eSocial, porém a solução requer um certificado
e-CNPJ do tipo A1 para assinatura e transmissão dos arquivos para o eSocial.

Com a instituição do Processo Judicial Eletrônico e a obrigatoriedade de certificados digitais
para assinaturas das peças processuais, tornou-se imperativo a aquisição de certificados
para pessoa física do tipo A3.
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06. Prazo de Entrega
O certificado deve ser emitido em até 5 dias corridos após o recebimento de Ordem de
Fornecimento. Quando solicitado, o token criptográfico deverá ser entregue no momento
de emissão do certificado que nele ficará armazenado;
A visita técnica será realizada mediante agendamento em data definida pela Contratante;

07. Adjudicação (Por Item)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN).

09. Local de Entrega

Quando certificado digital A3: entregue diretamente ao titular do certificado
Quando certifciado digital A1: entregue eletronicamente via e-mail ou site diretamente
ao titular do certificado
Quando visita técnica: a ser realizada na sede do TRE-AL
Quando token criptográfico: entregue diretamente ao titular do certificado, quando
solicitado em conjunto com o certificado, caso contrário deverá ser entregue na sede
do TRE-AL, aos cuidados da Secretaria de Administração, em até 10 dias úteis após o
recebimento do empenho pela Contratada.

10. Unidade Fiscalizadora STI / CSCOR / SEDESC
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

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Registro de Preços para aquisição de:

Item Descrição Quantidade
Mínima

Quantidade
Total

I Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF) 10 100
II Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ) 1 2
III Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ) 1 2
IV Visita técnica para validação e emissão de

certificados digitais 1 10

V Mídia criptográfica do tipo Token 10 100

 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Item I:  certificado digital para pessoa física, tipo A3, emitido por Autoridade
Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil, com validade de 03 (três) anos;
Item II: certificado digital para pessoa jurídica, tipo A3, qemitido por Autoridade
Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil, com validade de 03 (três) anos;
Item III: certificado digital para pessoa jurídica, tipo A1, qemitido por Autoridade
Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil, Habilitado para conectividade com o eSocial,  com validade de 01 (um) ano;
Item IV: visita técnica pra validação e emissão de certificaçãos digitais realizadas,
mediante agendamento, na sede do TRE-AL em horário de expediente;
Item V: Token criptográfico USB para armazenamento de certificados digitais A3
emitidos por Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil

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

Os certificados digitais são necessários neste Regional nas seguintes atividades
exemplificativas:

Atividades relacionadas ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) na sede deste
Regional;
Atuação dos pregoeiros no site Comprasnet;
Atividades relacionadas à elaboração da folha de pagamento do
tribunal, com envio de dados à Receita Federal do Brasil;
Atividades próprias da Coordenadoria de Orçamento e Finanças e da
Coordenadoria de Controle Interno;
Envio de informações para o eSocial;

Para atender tais demandas é necessária a aquisição contínua dos certificados com
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vencimento próximo com a finalidade de evitar descontinuidade dos serviços
dependentes deste tipo de ferramenta.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Tem-se por objetivo atender demanda de aquisição e renovação

contínua dos certificados com vencimento próximo com a finalidade de evitar
descontinuidade dos serviços dependentes deste tipo de ferramenta.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Com o registro de preços de certificados digitais e dispositivos tokens, pretende-se
alcançar os seguintes benefícios:

1. Aumentar e manter os serviços que fazem uso de certificado digital com elevado
padrão de desempenho, qualidade e confiabilidade;

2. Garantir a autenticidade, integridade e o não repúdio das transações realizadas;

3. Prover o TRE-AL de recursos tecnológicos necessários à utilização do Processo
Judicial Eletrônico – PJE e demais sistemas que façam uso da certificação digital.

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

Como se trata de item operacional, a contratação tem o condão de viabilização das
atividades vinculadas às seguintes metas:

Indicador 5: Taxa de congestionamento de processos judiciais: com o Processo
Eletrônico os certificados digitais passaram a ser essenciais para permitir o trabalho
dos magistrados e servidores;

Indicador 14: Acompanhamento trimestral da execução orçamentária: vez que a
COFIN usa certificados digitais para o desenvolvimento de determinadas atividades;

Indicador 15: Índice de perda orçamentária: vez que a COFIN usa
certificados digitais para o desenvolvimento de determinadas atividades;

Indicador 16: Aderência da execução ao planejamento orçamentário: vez que
a COFIN usa certificados digitais para o desenvolvimento de determinadas atividades;

Indicador 17: Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e
serviços: vez que os pregoeiros necessitam de certificados digitais para atuação nos
pregões eletrônicos.

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

Preliminares presentes no documento SEI nº 0905376.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

Considerando o Ofício-Circular TSE 42/2020 (0665630), a atualização do PJE para a
versão 2.1 extiguinrá a obrigatoriedade de certificados digitais para utilizar o sistema.

Considerando a iminente a expiração dos certificados dos servidores e magistrados
atendidos pela aquisição de certificados por este Regional no SEI 0005212-
39.2016.6.02.8000.

Considerando não haver ainda data definida para a implantação do PJE 2.1..

Considerando que o certificado eCNPJ  atualmente utilizado pela COPES para prestar
informações à Receita Federal é do tipo A1 com expiração para o primeiro semestre de
2021.

 

Estima-se que seja necessária uma aquisição inicial de alguns itens, de acordo com a
tabela abaixo, para garantir o acesso ao PJE para os servidores e magistrados que o
utilizam. O quantitativo restante será adquirido de acordo com eventual demanda do
TRE-AL.

Item Demanda Prevista Demanda Contratada
I 10 100
II 1 2
III 1 2
IV 1 10
V 10 100

 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser

fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC, visto que o tipo do
objeto a ser adquirido pode ser facilmente encontrado no mercado.

Não se observa nenhum tipo de problema ou dificuldade em sua
aquisiçao.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Trata-se de contratação de bens e serviços comuns, de acordo
com o parágrafo único do art. 1º da Lei do Pregão Eletrônico, n. 10.250/2002,
“aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

No contexto desta contratação e de acordo com os requisitos
levantados, verifica-se que o objeto poderá ser divido em itens, e que a divisão
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não traz prejuízo para o objetivo final almejado. Portanto, o objeto deve ser
dividido em 5 (cinco) itens, a saber:

 

Grupo Item Descrição

1

I Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF)

II Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ)

III Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ)

IV Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais

2 V Mídia criptográfica do tipo Token

A adjudicação para cada Grupo será realizada para um único fornecedor. Esse
entendimento se deve ao fato dos bens e serviços agrupados estarem intrinsecamente
relacionados. Não há como um fornecedor realizar visita para em emissão de
certificado de outro fornecedor, contudo é possível utilizar qualquer mídica
criptográfica compatível para armazenamento de certificados A3.

2.10 Vigência
A vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses

conforme dispõe o art. 12 do Decreto nº 7892/2013, que regulamenta o sistema
de registro de preços previsto na Lei 8666/93 e estabelece o prazo de validade
da ata de registro de preços.
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, é pela contratação por
licitação via pregão.

 
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)

Para utilização do objeto não será necessária qualquer
adequação de ambiente.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
 

Como o certificado digital deverá ser emitido por Autoridade
Certificadora credenciada pelo ICP-Brasil e adequerente a todas às suas
normal.

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

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e

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

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

boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

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

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

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

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

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

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

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

7. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
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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;

8. 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;

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

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

Item I - Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF)

1. Certificado e-CPF;
2. Tipo A3;
3. Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil;
4. Compatível com a AC-JUS;
5. Deve permitir a utilização para assinatura de documentos eletrônicos, e-mails,

acesso a aplicações, logon de rede, entre otras destinações;
6. Validade de 03 anos a contar da data de emissão;
7. Deve englobar o respectivo serviço de autoridade de registro;
8. A Contratada deverá oferecer, sem custo adicional, serviço de troca de

titularidade para certificados solicitados, e ainda não emitidos, em um prazo
máximo de 3 dias úteis a contar da manifestação da Contratante, em canal
disponibilizado pela Contratada para este fim;

Item II - Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ)

1. Certificado para pessoa jurídica;
2. Tipo A3;
3. Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil;
4. Compatível com AC-JUS;
5. Deve permitir a utilização para assinatura de documentos eletrônicos, e-mails,

acesso a aplicações, logon de rede, entre outras destinações;
6. Validade de 03 anos a contar da data de emissão;
7. Deve englobar o respectivo serviço de autoridade de registro;
8. Garantia de reemissão, sem ônus para a Contratante no período de validade do

certificado, de certificados digitais inutilizados devido a defeito da mídia
criptográfica onde se encontra armazenado.

Item III - Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ)

1. Certificado para pessoa jurídica;
2. Tipo A1;
3. Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil;
4. Compatível com AC-JUS;
5. Deve estar habilitado para conectividade com o eSocial;
6. Deve permitir a utilização para assinatura de documentos eletrônicos, e-mails,

acesso a aplicações, logon de rede, entre otras destinações;
7. Validade de 01 ano a contar da data de emissão;
8. Deve englobar o respectivo serviço de autoridade de registro.

Item IV - Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais

1. O serviço compreende a realização de visita técnica com o objetivo de realizar a
validação e emissão dos certificados digitais Tipo A1 para pessoa jurídica; Tipo A3
para pessoa física e jurídica;

2. As visitas para emissão dos certificados deverão ser realizadas na sede do TRE-
AL;

3. Deverão ser emitidos. no mínimo, 10 (dez) certificados digitais por visita, salvo em
caso de necessidade aprovada pela Direção-Geral;

4. A visita para emissão de certificados para magistrados poderão ocorrer
individualmente;

5. A Contratante proverá espaço físico e acesso à internet para a realização das
visitas;

6. A eventual necessidade de utilização de equipamentos e acessórios de
informática, necessários à realização de todas as atividades de validação e
emissão dos certificados, deverá ser sanada pela Contratada;

7. As validações serão realizadas dentro do horário de funcionamento da
Contratante;

8. Na impossibilidade de comparecimento do Magistrado ou Servidor, no período
programado para emissão dos certificados, o serviço de visita local será
considerado como prestado.

Item V - Mídia criptográfica do tipo Token

1. Token criptográfico USB capaz de armazenar certificados, chaves e cadeias de
certificados aderentes às normas do Comitê Gestor da ICP-Brasil;

2. Total compatibilidade com os certificados digitais A3;
3. Possuir Conector USB (Universal Serial Bus) tipo A, versão 2.0, ou

superior compatível com 2.0;
4. Permitir a conexão direta na porta USB sem a necessidade de interface

intermediária de leitura;
5. Possuir capacidade de armazenamento de certificados e chaves privadas de, no

mínimo, 64 Kbytes;
6. Ter suporte à tecnologia de chaves pública/privada (PKI), com geração on-board

do par de chaves RSA de, no mínimo, 2048 bits;
7. Compatibilidade e disponibilização de drivers para peno uso nas plataformas

Windows 7 ou superior, linux e MacOS;
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8. Permitir a criação de senha de acesso ao dispositivo de, no mínimo, 06 (seis)
caracteres;

9. Permitir a criação de senhas alfanuméricas;
10. Permitir a geração de chaves protegidas por PIN (Personal Identification Number);
11. Permitir a inicialização e reinicialização do token mediante a utilização de PUK (Pin

Unlock Key);
12. Suporte aos principais navegadores do mercado, entre os quais, Microsoft

Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Google Chrome;
13. O sofware de gerencialmente do sipositivo deverá estar no idioma Português do

Brasil e deve permitir:
1. Gerenciamento do dispsitivo;
2. Exportação dos certificados armazenados no dispositivos;
3. Importação de certificados em formato PKCS#7 para área de

armazenamento do dispositivo;
4. Visualização de certificados armazenados no dispositivo;
5. Remoção de chaves e outros dados contidos mediante autenticação do

titular/
6. Reutilização de dispositivos bloqueados por meio de remoção total dos dados

armazenados e geração de nova senha de acesso;
14. Garantia mínima de 01 (um) ano, contado a partir do aceite definitivo do token;
15. Caso o token necessite ser substituído ou apresente erro que comprometa o

funcionamento do certificado ali armazenado, um novo token deverá ser
fornecido no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação feita pela
Contratante.

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.

Recebimento do Objeto:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o
objeto se refere a aquisição de certificados digitais de uso comum.

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

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente,
nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita,
assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
1. Advertência:
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1. A Contratada será notificada formalmente em caso de
descumprimento de obrigação contratual e terá que apresentar
as devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento da notificação; e

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

2. Multa de:
1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou

instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens

por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual; e

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

2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;

3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo
haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento.

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

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

2. As sanções previstas nos itens "1.1", "1.3" e "1.4" do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa;

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

4. 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)
Não se observam requisitos técnicos que possam influenciar na

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

Esta contratação não contém modelos de documentos.
Maceió, 15 de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 30/06/2021, às 13:39, 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
0905378 e o código CRC 6C26AEF1.

0004105-81.2021.6.02.8000 0905378v12
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DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2021.
Senhor Secretário de Tecnologia da Informação,
 
Em resposta ao questionamento apresentado no

Despacho GSAD 0899841, informo que a aquisição de
certificados digitais para 2021 ainda não foi iniciada. Apesar
disso, dada a necessidade constante de aquisição de novos
certificados digitais por este Tribunal, sugiro anaisar a
possibilidade de se aproveitar a Portaria Pres Nº 109/2020,
mantendo a composição da Comissão de Planejamento nela
estabelecida. 

Caso a sugestão apresentada seja aceita, e com
objetivo de acelerar o processo de aquisição, antecipo aqui o
envio dos Estudos Preliminares (0905376) e Termo de
Referência (0905378), documentos necessários a
continuidade do feito.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 30/06/2021, às 13:39, 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
0905381 e o código CRC E917FF84.

0004105-81.2021.6.02.8000 0905381v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que seja avaliada a proposta do

Coordenador de Soluções Corporativas, no sentido
de aproveitar a composição da Comissão instituída pela
Portaria nº 109/2020 para a aquisição de novos certificados
digitais.

 
Sendo possível, manifesto desde já concordância

com os estudos preliminares e com o termo de referência ora
apresentados, 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).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 01/07/2021, às 16:20, 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
0911443 e o código CRC 458CDB32.

0004105-81.2021.6.02.8000 0911443v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2021.
Considerando a manifestação da CSCOR/STI

(0905381 0911443), remetam-se os autos à Secretaria de
Administração para conhecimento e manifestação acerca da
 aquisição de certificados digitais para 2021, objeto do
presente procedimento.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 01/07/2021, às 19:17, 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
0911605 e o código CRC EC2FBBC2.

0004105-81.2021.6.02.8000 0911605v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de julho de 2021.
 
À Diretoria-Geral.

 

 

Senhor Diretor-Geral,
 
Considerando que os Estudos Preliminares

(doc. 0905376) e o Termo de Referência (doc. 0905378) já foram
elaborados pela CSCOR/STI, peço vênia a V. Sa. para defender, s.m.j.,
o ponto de vista desta Secretaria no sentido de que a fase de
planejamento da contratação prevista na Resolução nº 182/2013 do
CNJ já foi superada, sendo desnecessária a constituição de equipe de
planejamento a essa altura da instrução processual.

No entanto, tendo em conta possíveis questionamentos
futuros sobre gestão da ata de registro de preços resultante do
certame, sugiro que no campo 11 do Termo de Referência, onde
prevê a SAD como unidade gestora, seja inserida no lugar a
expressão “A definir, na forma da Resolução TRE/AL nº
15.787/2017”, a exemplo do Termo de Referência - TIC 2 (0863837).

Por fim, solicito que a unidade técnica, autora do Termo
de Referência, com base no planejamento de aquisições em curso,
inclua, no documento, a programação de pedidos que deverão ser
providenciados e o rol de certificados digitais atualmente em uso no
Tribunal, com as respectivas datas de validade.

Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/07/2021, às 13:43, 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
0917329 e o código CRC 2763AF5A.
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CONCLUSÃO

Maceió, 19 de julho de 2021.
Senhor Presidente,
 
Trata-se de proposição do Sr. Coordenador da CSCOR

(0905381), anuída pelo Sr. Secretário de Tecnologia da Informação
(0911605), no sentido de manter a mesma composição da Comissão
de Planejamento instituída pela Portaria Presidência nº 109/2020
(0674616),  à época designada para aquisição de Certificados
Digitais (SEI 0009613-76.2019.6.02.8000).

Há de se registrar, para o cumprimento da Resolução nº
182/2013 do CNJ, a necessidade da constituição de nova equipe de
planejamento ou ratificação da proposta ora submetida.

Assim, em face da proposição ofertada pelo Sr. Secretário
de Tecnologia da Informação, no sentido de aproveitar a composição
da Comissão instituída pela Portaria nº 109/2020 (0674616) para a
aquisição de novos certificados digitais, com a qual aquiesço, 
submeto os presentes autos ao crivo de Vossa Excelência.

Como solicitado pelo Senhor Secretário de Administração
(0917329), a fim de evitar possíveis questionamentos futuros sobre
gestão da ata de registro de preços resultante do certame,  que seja
feita alteração no campo 11 do Termo de Referência, de modo a
substituir a indicação da SAD como unidade gestora,  pela expressão
“A definir, na forma da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017”, a
exemplo do Termo de Referência - TIC 2 (0863837).". Solicita,
ainda, que seja incluída pela unidade técnica, autora do Termo de
Referência, a programação de pedidos que deverão ser
providenciados e o rol de certificados digitais atualmente em uso no
Tribunal, com as respectivas datas de validade.

 
 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 20/07/2021, às 18:31, 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
0919117 e o código CRC 522BCD0D.

0004105-81.2021.6.02.8000 0919117v1
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PROCESSO : 0004105-81.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : Comissão de Planejamento para aquisição de Certificados Digitais.

 

Decisão nº 1579 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acolho a sugestão do Senhor Diretor-Geral, inserta no
evento SEI 0919117 e determino que seja mantida a
mesma composição da Comissão de Planejamento instituída pela
Portaria Presidência nº 109/2020 (0674616), à época designada para
aquisição de Certificados Digitais (SEI 0009613-
76.2019.6.02.8000), para a aquisição de novos Certificados Digitais,
como proposto pelo Senhor Secretário de Tecnologia da
Informação, com vistas ao cumprimento da Resolução nº 182/2013
do CNJ.

Outrossim, reitero a solicitação feita pelo Senhor
Secretário de Administração (0917329), a fim de evitar possíveis
questionamentos futuros sobre gestão da ata de registro de preços
resultante do certame, e autorizo que seja feita alteração no campo
11 do Termo de Referência,  de modo a substituir a indicação da
SAD como unidade gestora, pela expressão “A definir, na forma da
Resolução TRE/AL nº 15.787/2017”, a exemplo do Termo de
Referência - TIC 2 (0863837), e ainda, que seja incluída pela unidade
técnica, autora do Termo de Referência, a programação de pedidos
que deverão ser providenciados e o rol de certificados digitais
atualmente em uso no Tribunal, com as respectivas datas de
validade.

À Diretoria Geral para elaboração da minuta do ato
normativo, inserção em bloco para assinatura deste subscritor,
posterior publicação e demais medidas de sua alçada.

Concomitantemente, remetam-se os autos à STI e à SAD
para ciência e eventuais providências pertinentes à continuidade do
feito.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
22/07/2021, às 18:49, 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
0920944 e o código CRC CDA10D16.

0004105-81.2021.6.02.8000 0920944v6
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DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2021.
Ao Coordenador de Soluções Corporativas para as

providências sob sua responsabilidade.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 22/07/2021, às 19:27, 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
0921051 e o código CRC EECECECD.

0004105-81.2021.6.02.8000 0921051v1
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Termo de Referência - TIC nº 8 / 2021

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto

 Registro de Preços para:

Item I - Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF)
Item II - Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Item III - Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Item IV - Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais
Item V - Mídia criptográfica do tipo Token

02. Quantidade

 

Item Descrição Quantidade

I Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF) 100

II Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ) 2

III Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ) 2

IV Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais 10

V Mídia criptográfica do tipo Token 100

 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

A especificação completa encontra-se no item 3.1, abaixo é
apresentado apenas um resumo:

Item I - Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF)
Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil;
Compatível com a AC-JUS;
Validade de 03 anos a contar da data de emissão;

Item II - Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil;
Compatível com AC-JUS;
Validade de 03 anos a contar da data de emissão;

Item III - Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil;
Compatível com AC-JUS;
Habilitado para conectividade com o eSocial;
Validade de 01 ano a contar da data de emissão;

Item IV - Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais
As visitas para emissão dos certificados deverão ser realizadas na sede do TRE-
AL;
As validações serão realizadas dentro do horário de funcionamento da
Contratante;
Deverão ser emitidos. no mínimo, 10 (dez) certificados digitais por visita, salvo 
quando aprovada pela Direção-Geral;

Item V - Mídia criptográfica do tipo Token
Token criptográfico USB capaz de armazenar certificados, chaves e cadeias de
certificados aderentes às normas do Comitê Gestor da ICP-Brasil;
Total compatibilidade com os certificados digitais A3;
Possuir Conector USB (Universal Serial Bus) tipo A, versão 2.0, ou
superior compatível com 2.0;

04. Valor Estimado A ser preenchido pela Seção de Compras.

05. Justificativa

Com a instituição do eSocial, decorrente do Decreto Nº 8.373/2014, foi criada obrigação
legal para o TRE-AL consistindo principalmente de envio de informações de folha de
pagamento e declarações de rendimentos para a Receita Federal através da transmissão
de arquivos, assinados por certificado digital tipo e-CNPJ, no formato eSocial.

Para suprir tal obrigação, o TSE desenvolveu solução capaz de extrair as informações
necessárias do SGRH e transmiti-la para o eSocial, porém a solução requer um certificado
e-CNPJ do tipo A1 para assinatura e transmissão dos arquivos para o eSocial.

Com a instituição do Processo Judicial Eletrônico e a obrigatoriedade de certificados digitais
para assinaturas das peças processuais, tornou-se imperativo a aquisição de certificados
para pessoa física do tipo A3.
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06. Prazo de Entrega
O certificado deve ser emitido em até 5 dias corridos após o recebimento de Ordem de
Fornecimento. Quando solicitado, o token criptográfico deverá ser entregue no momento
de emissão do certificado que nele ficará armazenado;
A visita técnica será realizada mediante agendamento em data definida pela Contratante;

07. Adjudicação (Por Item)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN).

09. Local de Entrega

Quando certificado digital A3: entregue diretamente ao titular do certificado
Quando certifciado digital A1: entregue eletronicamente via e-mail ou site diretamente
ao titular do certificado
Quando visita técnica: a ser realizada na sede do TRE-AL
Quando token criptográfico: entregue diretamente ao titular do certificado, quando
solicitado em conjunto com o certificado, caso contrário deverá ser entregue na sede
do TRE-AL, aos cuidados da Secretaria de Administração, em até 10 dias úteis após o
recebimento do empenho pela Contratada.

10. Unidade Fiscalizadora STI / CSCOR / SEDESC
11. Unidade Gestora A definir, na forma da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017

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

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Registro de Preços para aquisição de:

Item Descrição Quantidade
Mínima

Quantidade
Total

I Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF) 10 100
II Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ) 1 2
III Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ) 1 2
IV Visita técnica para validação e emissão de

certificados digitais 1 10

V Mídia criptográfica do tipo Token 10 100

 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Item I:  certificado digital para pessoa física, tipo A3, emitido por Autoridade
Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil, com validade de 03 (três) anos;
Item II: certificado digital para pessoa jurídica, tipo A3, qemitido por Autoridade
Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil, com validade de 03 (três) anos;
Item III: certificado digital para pessoa jurídica, tipo A1, qemitido por Autoridade
Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil, Habilitado para conectividade com o eSocial,  com validade de 01 (um) ano;
Item IV: visita técnica pra validação e emissão de certificaçãos digitais realizadas,
mediante agendamento, na sede do TRE-AL em horário de expediente;
Item V: Token criptográfico USB para armazenamento de certificados digitais A3
emitidos por Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil

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

Os certificados digitais são necessários neste Regional nas seguintes atividades
exemplificativas:

Atividades relacionadas ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) na sede deste
Regional;
Atuação dos pregoeiros no site Comprasnet;
Atividades relacionadas à elaboração da folha de pagamento do
tribunal, com envio de dados à Receita Federal do Brasil;
Atividades próprias da Coordenadoria de Orçamento e Finanças e da
Coordenadoria de Controle Interno;
Envio de informações para o eSocial;

Para atender tais demandas é necessária a aquisição contínua dos certificados com
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vencimento próximo com a finalidade de evitar descontinuidade dos serviços
dependentes deste tipo de ferramenta.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Tem-se por objetivo atender demanda de aquisição e renovação

contínua dos certificados com vencimento próximo com a finalidade de evitar
descontinuidade dos serviços dependentes deste tipo de ferramenta.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Com o registro de preços de certificados digitais e dispositivos tokens, pretende-se
alcançar os seguintes benefícios:

1. Aumentar e manter os serviços que fazem uso de certificado digital com elevado
padrão de desempenho, qualidade e confiabilidade;

2. Garantir a autenticidade, integridade e o não repúdio das transações realizadas;

3. Prover o TRE-AL de recursos tecnológicos necessários à utilização do Processo
Judicial Eletrônico – PJE e demais sistemas que façam uso da certificação digital.

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

Como se trata de item operacional, a contratação tem o condão de viabilização das
atividades vinculadas às seguintes metas:

Indicador 5: Taxa de congestionamento de processos judiciais: com o Processo
Eletrônico os certificados digitais passaram a ser essenciais para permitir o trabalho
dos magistrados e servidores;

Indicador 14: Acompanhamento trimestral da execução orçamentária: vez que a
COFIN usa certificados digitais para o desenvolvimento de determinadas atividades;

Indicador 15: Índice de perda orçamentária: vez que a COFIN usa
certificados digitais para o desenvolvimento de determinadas atividades;

Indicador 16: Aderência da execução ao planejamento orçamentário: vez que
a COFIN usa certificados digitais para o desenvolvimento de determinadas atividades;

Indicador 17: Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e
serviços: vez que os pregoeiros necessitam de certificados digitais para atuação nos
pregões eletrônicos.

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

Preliminares presentes no documento SEI nº 0905376.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

Considerando o Ofício-Circular TSE 42/2020 (0665630), a atualização do PJE para a
versão 2.1 extiguinrá a obrigatoriedade de certificados digitais para utilizar o sistema.

Considerando a iminente a expiração dos certificados dos servidores e magistrados
atendidos pela aquisição de certificados por este Regional no SEI 0005212-
39.2016.6.02.8000.

Considerando não haver ainda data definida para a implantação do PJE 2.1..

Considerando que o certificado eCNPJ  atualmente utilizado pela COPES para prestar
informações à Receita Federal é do tipo A1 com expiração para o primeiro semestre de
2021.

 

Estima-se que seja necessária uma aquisição inicial de alguns itens, de acordo com a
tabela abaixo, para garantir o acesso ao PJE para os servidores e magistrados que o
utilizam. O quantitativo restante será adquirido de acordo com eventual demanda do
TRE-AL.

Item Demanda Prevista Demanda Contratada
I 10 100
II 1 2
III 1 2
IV 1 10
V 10 100

 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser

fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC, visto que o tipo do
objeto a ser adquirido pode ser facilmente encontrado no mercado.

Não se observa nenhum tipo de problema ou dificuldade em sua
aquisiçao.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Trata-se de contratação de bens e serviços comuns, de acordo
com o parágrafo único do art. 1º da Lei do Pregão Eletrônico, n. 10.250/2002,
“aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

No contexto desta contratação e de acordo com os requisitos
levantados, verifica-se que o objeto poderá ser divido em itens, e que a divisão
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não traz prejuízo para o objetivo final almejado. Portanto, o objeto deve ser
dividido em 5 (cinco) itens, a saber:

 

Grupo Item Descrição

1

I Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF)

II Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ)

III Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ)

IV Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais

2 V Mídia criptográfica do tipo Token

A adjudicação para cada Grupo será realizada para um único fornecedor. Esse
entendimento se deve ao fato dos bens e serviços agrupados estarem intrinsecamente
relacionados. Não há como um fornecedor realizar visita para em emissão de
certificado de outro fornecedor, contudo é possível utilizar qualquer mídica
criptográfica compatível para armazenamento de certificados A3.

2.10 Vigência
A vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses

conforme dispõe o art. 12 do Decreto nº 7892/2013, que regulamenta o sistema
de registro de preços previsto na Lei 8666/93 e estabelece o prazo de validade
da ata de registro de preços.
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, é pela contratação por
licitação via pregão.

 
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)

Para utilização do objeto não será necessária qualquer
adequação de ambiente.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
 

Como o certificado digital deverá ser emitido por Autoridade
Certificadora credenciada pelo ICP-Brasil e adequerente a todas às suas
normal.

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

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e

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

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

boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

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

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

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

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

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

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

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

7. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
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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;

8. 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;

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

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

Item I - Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF)

1. Certificado e-CPF;
2. Tipo A3;
3. Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil;
4. Compatível com a AC-JUS;
5. Deve permitir a utilização para assinatura de documentos eletrônicos, e-mails,

acesso a aplicações, logon de rede, entre otras destinações;
6. Validade de 03 anos a contar da data de emissão;
7. Deve englobar o respectivo serviço de autoridade de registro;
8. A Contratada deverá oferecer, sem custo adicional, serviço de troca de

titularidade para certificados solicitados, e ainda não emitidos, em um prazo
máximo de 3 dias úteis a contar da manifestação da Contratante, em canal
disponibilizado pela Contratada para este fim;

Item II - Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ)

1. Certificado para pessoa jurídica;
2. Tipo A3;
3. Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil;
4. Compatível com AC-JUS;
5. Deve permitir a utilização para assinatura de documentos eletrônicos, e-mails,

acesso a aplicações, logon de rede, entre outras destinações;
6. Validade de 03 anos a contar da data de emissão;
7. Deve englobar o respectivo serviço de autoridade de registro;
8. Garantia de reemissão, sem ônus para a Contratante no período de validade do

certificado, de certificados digitais inutilizados devido a defeito da mídia
criptográfica onde se encontra armazenado.

Item III - Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ)

1. Certificado para pessoa jurídica;
2. Tipo A1;
3. Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil;
4. Compatível com AC-JUS;
5. Deve estar habilitado para conectividade com o eSocial;
6. Deve permitir a utilização para assinatura de documentos eletrônicos, e-mails,

acesso a aplicações, logon de rede, entre otras destinações;
7. Validade de 01 ano a contar da data de emissão;
8. Deve englobar o respectivo serviço de autoridade de registro.

Item IV - Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais

1. O serviço compreende a realização de visita técnica com o objetivo de realizar a
validação e emissão dos certificados digitais Tipo A1 para pessoa jurídica; Tipo A3
para pessoa física e jurídica;

2. As visitas para emissão dos certificados deverão ser realizadas na sede do TRE-
AL;

3. Deverão ser emitidos. no mínimo, 10 (dez) certificados digitais por visita, salvo em
caso de necessidade aprovada pela Direção-Geral;

4. A visita para emissão de certificados para magistrados poderão ocorrer
individualmente;

5. A Contratante proverá espaço físico e acesso à internet para a realização das
visitas;

6. A eventual necessidade de utilização de equipamentos e acessórios de
informática, necessários à realização de todas as atividades de validação e
emissão dos certificados, deverá ser sanada pela Contratada;

7. As validações serão realizadas dentro do horário de funcionamento da
Contratante;

8. Na impossibilidade de comparecimento do Magistrado ou Servidor, no período
programado para emissão dos certificados, o serviço de visita local será
considerado como prestado.

Item V - Mídia criptográfica do tipo Token

1. Token criptográfico USB capaz de armazenar certificados, chaves e cadeias de
certificados aderentes às normas do Comitê Gestor da ICP-Brasil;

2. Total compatibilidade com os certificados digitais A3;
3. Possuir Conector USB (Universal Serial Bus) tipo A, versão 2.0, ou

superior compatível com 2.0;
4. Permitir a conexão direta na porta USB sem a necessidade de interface

intermediária de leitura;
5. Possuir capacidade de armazenamento de certificados e chaves privadas de, no

mínimo, 64 Kbytes;
6. Ter suporte à tecnologia de chaves pública/privada (PKI), com geração on-board

do par de chaves RSA de, no mínimo, 2048 bits;
7. Compatibilidade e disponibilização de drivers para peno uso nas plataformas

Windows 7 ou superior, linux e MacOS;
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8. Permitir a criação de senha de acesso ao dispositivo de, no mínimo, 06 (seis)
caracteres;

9. Permitir a criação de senhas alfanuméricas;
10. Permitir a geração de chaves protegidas por PIN (Personal Identification Number);
11. Permitir a inicialização e reinicialização do token mediante a utilização de PUK (Pin

Unlock Key);
12. Suporte aos principais navegadores do mercado, entre os quais, Microsoft

Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Google Chrome;
13. O sofware de gerencialmente do sipositivo deverá estar no idioma Português do

Brasil e deve permitir:
1. Gerenciamento do dispsitivo;
2. Exportação dos certificados armazenados no dispositivos;
3. Importação de certificados em formato PKCS#7 para área de

armazenamento do dispositivo;
4. Visualização de certificados armazenados no dispositivo;
5. Remoção de chaves e outros dados contidos mediante autenticação do

titular/
6. Reutilização de dispositivos bloqueados por meio de remoção total dos dados

armazenados e geração de nova senha de acesso;
14. Garantia mínima de 01 (um) ano, contado a partir do aceite definitivo do token;
15. Caso o token necessite ser substituído ou apresente erro que comprometa o

funcionamento do certificado ali armazenado, um novo token deverá ser
fornecido no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação feita pela
Contratante.

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.

Recebimento do Objeto:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o
objeto se refere a aquisição de certificados digitais de uso comum.

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

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

Termo de Referência - TIC 8 (0921134)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 50



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

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

2. Multa de:
1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou

instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens

por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual; e

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

2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;

3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo
haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento.

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

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

2. As sanções previstas nos itens "1.1", "1.3" e "1.4" do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa;

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

4. 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)
Não se observam requisitos técnicos que possam influenciar na

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

Esta contratação não contém modelos de documentos.
Maceió, 23 de julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 23/07/2021, às 10:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0921134 e o código CRC F5431301.

0004105-81.2021.6.02.8000 0921134v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2021.
À STI 
 
Para assinar o Termo de Referência acostado no

evento 0921134.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 23/07/2021, às 08:53, 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
0921137 e o código CRC FD3027E3.

0004105-81.2021.6.02.8000 0921137v1
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Assunto: Relatórios dos cer ficados emi dos no ARP 03/2020
De: Alex Monte <alexmonte@tre-al.jus.br>
Data: 23/07/2021 09:01
Para: Projetos e Validações <psar@cer sign.com.br>

Prezado Fornecedor,

Com o término da vigência do ARP 03/2020 , venho solicitar relatório listando todos os cer ficados emi dos,
incluindo:

Nome do tular
Data de emissão
Data de Vencimento
Tipo do cer ficado (eCPF ou eCNPJ)

Atenciosamente,

Alex Monte
Seção de Desenvolvimento de Soluções Corpora vas
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Relatórios dos certi icados emitidos no ARP 03/2020  

1 of 1 23/07/2021 09:21
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Vouchers utilizados

Filtro utilizado
Cliente: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Total de Vouchers: 39Certificados aprovados entre as datas: 01/01/2019 31/12/2019-

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d2f174647

ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

12686846860

11DE1906174BEBD5 17/06/2019 7:15:15 PM

12686846860

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 17/06/2022 7:15:15 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d9e173f47

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

95447083400

11DE1907255A3739 25/07/2019 6:09:29 PM

95447083400

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 25/07/2022 6:09:29 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d43173d47

ANNA VALERIA DE AZEVEDO ALBUQUERQUE

ANNA VALERIA DE AZEVEDO ALBUQUERQUE

30958091404

11DE190612581971 13/06/2019 4:41:12 PM

30958091404

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 13/06/2022 4:41:12 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d07172947

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

02509594451

11DE1906175B2FD3 17/06/2019 6:58:06 PM

02509594451

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 17/06/2022 6:58:06 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000da4173a47

ANTONIO RITA DOS SANTOS NETO

ANTONIO RITA DOS SANTOS NETO

50536397449

46351910216BB8B7 21/10/2019 6:34:22 PM

50536397449

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 21/10/2022 6:34:22 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d22174e47

CLOVIS FERREIRA DE ALCANTARA NETO

CLOVIS FERREIRA DE ALCANTARA NETO

03152796480

11DE190725585D9D 25/07/2019 5:35:07 PM

03152796480

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 25/07/2022 5:35:07 PM
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Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000ddd174047

DANIEL AUTO DE ALBUQUERQUE

DANIEL AUTO DE ALBUQUERQUE

3796349455

463519102967B047 29/10/2019 5:22:24 PM

03796349455

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 29/10/2022 5:22:24 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000dab172c47

DANIELLE ALVES REIS

DANIELLE ALVES REIS

81791100104

11DE190612546AD7 12/06/2019 6:39:25 PM

81791100104

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 12/06/2022 6:39:25 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d92172e47

EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA

EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA

92623301468

11DE1907255440E5 26/07/2019 10:52:55 AM

92623301468

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 26/07/2022 10:52:55 AM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d1a173c47

ERIK SOARES CARDOSO

ERIK SOARES CARDOSO

81530404487

11DE1906134635DB 13/06/2019 6:13:02 PM

81530404487

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 13/06/2022 6:13:02 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000db4174247

FERNANDO ANTONIO PIMENTEL DE BARROS

FERNANDO ANTONIO PIMENTEL DE BARROS

33205388453

11DE1907264549B5 26/07/2019 3:14:21 PM

33205388453

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 26/07/2022 3:14:21 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d86174d47

FILIPE LOBO GOMES

FILIPE LOBO GOMES

00793724490

11DE1907256CB243 25/07/2019 9:02:59 PM

00793724490

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 25/07/2022 9:02:59 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d71174147

GIANE DUARTE COELHO MOURA

GIANE DUARTE COELHO MOURA

84148756453

11DE1906055E1BE7 05/06/2019 8:14:52 PM

84148756453

Unidade de atendimento: AR INFOCO Data de validade do Certiticado: 05/06/2022 8:14:52 PM
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Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000db9174747

GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS

GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS

02600582460

11DE190726390F4F 26/07/2019 12:28:40 PM

02600582460

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 26/07/2022 12:28:40 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d9a174c47

HAROLDO ANTONIO CANUTO NETO

HAROLDO ANTONIO CANUTO NETO

72492066487

11DE19061357C1DD 13/06/2019 6:11:54 PM

72492066487

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 13/06/2022 6:11:54 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000dbb173447

HEIDER LISBOA DE SA JUNIOR

HEIDER LISBOA DE SA JUNIOR

66269377404

11DE19072634184F 26/07/2019 12:47:01 PM

66269377404

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 26/07/2022 12:47:01 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d26173747

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

01299534406

11DE1907255EEB59 25/07/2019 6:56:24 PM

01299534406

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 25/07/2022 6:56:24 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d2b174947

IURY ARAUJO SOUZA

IURY ARAUJO SOUZA

03993838408

11DE1907255A0543 25/07/2019 6:32:54 PM

03993838408

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 25/07/2022 6:32:54 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d05173147

LAERCIO VITORIO DA SILVA

LAERCIO VITORIO DA SILVA

26363398843

11DE1906134751C9 13/06/2019 7:22:30 PM

26363398843

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 13/06/2022 7:22:30 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d97174b47

LICIANNE CALHEIROS CRUZ

LICIANNE CALHEIROS CRUZ

09077051465

11DE1906176743E3 17/06/2019 8:27:20 PM

09077051465

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 17/06/2022 8:27:20 PM
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Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d9d173e47

LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO

LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO

01041454473

11DE190725672A2F 25/07/2019 8:54:11 PM

01041454473

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 25/07/2022 8:54:11 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000dca174447

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO

80253709415

11DE19061757DD4B 17/06/2019 6:37:45 PM

80253709415

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 17/06/2022 6:37:45 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000dcf174347

MARCELLE GOMES FLORENCIO GUIMARAES

MARCELLE GOMES FLORENCIO GUIMARAES

03569617459

11DE1907263A53F7 26/07/2019 1:16:46 PM

03569617459

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 26/07/2022 1:16:46 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000dd8173b47

MARCIO ANDRADE DA SILVA

MARCIO ANDRADE DA SILVA

92144632553

11DE1908095A1E33 09/08/2019 6:55:06 PM

92144632553

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 09/08/2022 6:55:06 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d27173247

MARIA MARCIA LEITE DE MELO

MARIA MARCIA LEITE DE MELO

25588591615

11DE1906174BA4D5 17/06/2019 6:44:45 PM

25588591615

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 17/06/2022 6:44:45 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d7c173647

MARIA VIVIANNE DA SILVA OLIVEIRA

MARIA VIVIANNE DA SILVA OLIVEIRA

02543236422

11DE19061346D9C7 13/06/2019 7:49:24 PM

02543236422

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 13/06/2022 7:49:24 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d13173947

MARIO JORGE UCHOA SOUZA FILHO

MARIO JORGE UCHOA SOUZA FILHO

06391876410

11DE190725529A1D 25/07/2019 5:08:27 PM

06391876410

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 25/07/2022 5:08:27 PM
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Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000de6174f47

NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO

NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO

52733688472

11DE19072632C3BB 26/07/2019 2:10:52 PM

52733688472

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 26/07/2022 2:10:52 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d6b173847

NEILTON SOUZA SILVA JUNIOR

NEILTON SOUZA SILVA JUNIOR

73989312472

11DE1906126AD99B 12/06/2019 8:38:26 PM

73989312472

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 12/06/2022 8:38:26 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d6e172d47

OTAVIO LEAO PRAXEDES

OTAVIO LEAO PRAXEDES

08791228468

11DE1906174D5743 17/06/2019 6:22:43 PM

08791228468

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 17/06/2022 6:22:43 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d4c173047

RAQUEL HELENA PAIXAO TAVARES

RAQUEL HELENA PAIXAO TAVARES

24343340325

11DE190523462045 23/05/2019 9:01:31 PM

24343340325

Unidade de atendimento: AR INFOCO Data de validade do Certiticado: 23/05/2022 9:01:31 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d3a172b47

RENATA FIGUEIREDO ATAIDE

RENATA FIGUEIREDO ATAIDE

01726304523

11DE19061346A4E1 13/06/2019 6:46:07 PM

01726304523

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 13/06/2022 6:46:07 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000dfb172a47

RODRIGO FERREIRA MOURA

RODRIGO FERREIRA MOURA

91157315453

11DE19061265A425 12/06/2019 8:56:56 PM

91157315453

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 12/06/2022 8:56:56 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d8a172f47

ROSANA DE CASSIA MOREIRA GEDA

ROSANA DE CASSIA MOREIRA GEDA

87216990463

11DE1907263B50B3 26/07/2019 1:22:40 PM

87216990463

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 26/07/2022 1:22:40 PM
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Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000dea174847

RUTH VILANNYA GOMES DE LIMA

RUTH VILANNYA GOMES DE LIMA

51621843491

11DE1907264094AB 26/07/2019 2:15:14 PM

51621843491

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 26/07/2022 2:15:14 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000dee172847

SHEILA PATRICIA LOPES WANDERLEY QUIRINO

SHEILA PATRICIA LOPES WANDERLEY QUIRINO

92558003453

11DE1907263BBE7B 26/07/2019 1:28:20 PM

92558003453

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 26/07/2022 1:28:20 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d2a173347

THAISE SARAIVA DE OLIVEIRA CHRISTONI

THAISE SARAIVA DE OLIVEIRA CHRISTONI

05257526417

11DE1906125F06F9 12/06/2019 7:01:39 PM

05257526417

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 12/06/2022 7:01:39 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000d32173547

WALESKA SILVA DE CARVALHO CARDOSO

WALESKA SILVA DE CARVALHO CARDOSO

89461738404

11DE190612593609 17/06/2019 8:24:19 PM

89461738404

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 17/06/2022 8:24:19 PM

Produto:

Voucher:

Nome  (Sugestão de uso):

CPF    (Sugestão de uso):

Nome  (Certificado Digital):

CPF    (Certificado Digital):

Número do Certificado Digital: Data da aprovação do Certiticado:

CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS

000df3174a47

ZELMA FELIX DO NASCIMENTO COELHO

ZELMA FELIX DO NASCIMENTO COELHO

02191163424

11DE19061264822F 12/06/2019 7:57:02 PM

02191163424

Unidade de atendimento: POSTO PROVISORIO BRASILIA TAGUATINGA Data de validade do Certiticado: 12/06/2022 7:57:02 PM
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2021.
Senhor Secretário de Tecnologia da Informação, 
 
Em cumprimento à determinação de revisão do Termo de

referência, encaminho o Termo de Referência - TIC 8 (0921134)
revisado de acordo com as orientações recebidas.

Em relação à "programação de pedidos que deverão ser
providenciados e o rol de certificados digitais atualmente em uso no
Tribunal, com as respectivas datas de validade", esclareço que não é
possível emitir essa informação de maneira terminativa já que há
eventos que fogem ao controle desta Coordenadoria, com servidores
que não precisam mais dos certificados devido a mudança de lotação
ou de atribuições, bem como necessidade de emissão de novos
certificados.

De qualquer modo encaminho o relatório de certificados
emitidos pela empresa Soluti (0921207) na última ARP. Estes
certificados são válidos até 2022 e provavelmente ainda serão
substituídos por certificados adquiridos nesta licitação.
Os  certificados que vencerão em 2021, foram adquiridos em 2018
diretamente da Certisign através de ata de registro de preço nº
03/2020. Neste contrato, não temos acesso à emissão de relatório
completo, em razão disso, encaminhaos email solicitando a lista de
certificados emitidos em nome do TRE-AL (0921203), que será
anexada no presente processo quando for respondido. Esclareço
ainda, que, no momento, esta Coordenadoria não possui nenhuma
solicitação de emissão imediata de certificados. 

Outro fato recente que poderá ter impacto direto na
necessidade de aquisição de certificados é a implantação  da versão
2.1 do PJE no 2º grau. Esta atualização, segundo o TSE, ocorrerá
ainda em 2021, e diminuirá drasticamente a necessidade de
certificados neste Regional, já que permitirá a utilização de duplo
fator de autenticação para acesso credendiado ao PJE.  

Pelos fatores já mencionados, existe grande dificuldade
em precisar o número de certificados para aquisição imediata,
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porém, esta Coordenadoria entende que é exatamente por isso que o
formato ideal para este tipo de aquisição é a Ata de Registro de
Preços. 

Sugiro que, em paralelo a esta aquisição, as unidades
deste Regional sejam instadas, preferencialmente em procedimento
apartado a este, para que identifiquem os servidores que possuem
certificados a vencer nos próximos meses e que indiquem eventuais
necessidades de novos certificados a serem adquiridos ao final desta
licitação.

 
Respeitosamente, 
 
Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 23/07/2021, às 10:25, 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
0921210 e o código CRC 200939C5.

0004105-81.2021.6.02.8000 0921210v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de julho de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que sejam adotadas as providências

administrativas necessárias para o registro de preços relativo
a certificados digitais, ora especificados no termo de
referência apresentado pelo Coordenador de Soluções
Corporativas, que desde já, consoante o § 1º do art. 13 da
Resolução CNJ nº 182/2013, bem assim o art. 111, VI, da
Resolução TRE/AL nº 15.904/2018 (Regulamento da
Secretaria do TRE-AL), manifesto plena concordância.

 
Ademais, peço que as Unidades deste Tribunal

sejam consultadas, levando-se em consideração o último
parágrafo do despacho CSCOR 0921210:

 
Sugiro que, em paralelo a esta aquisição,
as unidades deste Regional sejam
instadas, preferencialmente em
procedimento apartado a este, para que
identifiquem os servidores que possuem
certificados a vencer nos próximos meses
e que indiquem eventuais necessidades de
novos certificados a serem adquiridos ao
final desta licitação.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 26/07/2021, às 17:42, 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
0922208 e o código CRC A4310A2E.

0004105-81.2021.6.02.8000 0922208v1
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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 julho de 2021.
 
Senhor Secretário, 
 
Cuida-se de procedimento visando à aquisição de

certificados digitais e tokens.
Ao revisar o Termo de Referência - TIC 8

(0921134), o Senhor Coordenador de Soluções Corporativas
(0921210) explicou a dificuldade encontrada para estimar a
"programação de pedidos que deverão ser providenciados e o
rol de certificados digitais atualmente em uso no Tribunal,
com as respectivas datas de validade". 

Segundo ele, os  certificados que vencerão em 2021
foram adquiridos em 2018 diretamente da Certisign por meio
da Ata de Registro de Preços nº 03/2020 (doc. 0728973)

Provavelmente há alguma confusão na informação
acima,  porque a Ata nº 03/2020 (doc. 0728973) adquiriu
certificados com validade de 3 anos, a contar da data de
emissão. Ademais, como um item pode ter sido adquirido em
2018 por meio de uma Ata de RP que somente foi assinada
dois anos depois? 

Assim, antes de consultar as demais Unidades deste
TRE, devolvo o feito à STI, para esclarecimento.  

  

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Diretor-Geral em exercício, em 27/07/2021, às 15:03, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0922467 e o código CRC 19EBD049.

0004105-81.2021.6.02.8000 0922467v1
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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 julho de 2021.
Ao Coordenador de Soluções Corporativas para a

prestação dos esclarecimentos solicitados pela Diretora-Geral
em exercício.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 27/07/2021, às 15:32, 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
0922627 e o código CRC 0081A94F.

0004105-81.2021.6.02.8000 0922627v1
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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 agosto de 2021.
Senhor Secretário de Tecnologia da Informação, 
 
Retificando e complementando a informação presente no

Despacho CSCOR 0921210, informo que os certificados digitais
atualmente em uso pelos servidores deste Regional foram adquiridos
através dos seguintes Procedimentos Administrativos: 

1. 0005212-39.2016.6.02.8000: ARP 58/2016
(Certisign) e 59/2016 (Soluti), disponibilizadas pelo
CNJ;

2. 007139-69.2018.6.02.8000: compra direta (Fenacon)
de 13 certificados emitidos em regime de urgência
para a comissão de prestação de contas;

3. 0009613-76.2019.6.02.8000: ARP TRE 03/2020
(Certisign). Certificados adquiridos por essa ata
deverão vencer apenas em 2023.

Outrossim, aproveito para informar que com a
implantação da versão 2.1 do PJE 2º Grau, realizada pelo TSE nos
últimos 04 e 05 de setembro, tornou possível utilizar o aplicativo
Token PJE para realizar a autenticação no sistema através do uso de
duplo fator de autenticação (2FA), diminuindo substancialmente a
necessidade de aquisição de novos tokens. Vale salientar que essa
solução já é utilizada nos PJE 1º Grau e atende tanto aos servidores
desta Justiça especializada quanto aos Magistrados que atuam
naquela instância.  

Em razão dessa mudança de metodologia de autenticação
do PJE, e da consequente diminuição da necessidade de novos tokens
e certificados digitais, sugerimos reduzir a quantidade total
prevista para o registro de preços, conforme consta no Termo de
Referência de TIC 14 (0943958).

 
Respeitosamente, 
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Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 15/09/2021, às 08:38, 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
0928196 e o código CRC E0DF5285.

0004105-81.2021.6.02.8000 0928196v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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Termo de Referência - TIC nº 14 / 2021

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto

 Registro de Preços para:

Item I - Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF)
Item II - Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Item III - Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Item IV - Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais
Item V - Mídia criptográfica do tipo Token

02. Quantidade

 

 
Item Descrição Quantidade

I Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF) 52

II Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ) 1

III Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ) 1

IV Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais 5

V Mídia criptográfica do tipo Token 53

 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

A especificação completa encontra-se no item 3.1, abaixo é
apresentado apenas um resumo:

Item I - Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF)
Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil;
Compatível com a AC-JUS;
Validade de 03 anos a contar da data de emissão;

Item II - Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil;
Compatível com AC-JUS;
Validade de 03 anos a contar da data de emissão;

Item III - Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil;
Compatível com AC-JUS;
Habilitado para conectividade com o eSocial;
Validade de 01 ano a contar da data de emissão;

Item IV - Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais
As visitas para emissão dos certificados deverão ser realizadas na sede do TRE-
AL;
As validações serão realizadas dentro do horário de funcionamento da
Contratante;
Deverão ser emitidos. no mínimo, 10 (dez) certificados digitais por visita, salvo 
quando aprovada pela Direção-Geral;

Item V - Mídia criptográfica do tipo Token
Token criptográfico USB capaz de armazenar certificados, chaves e cadeias de
certificados aderentes às normas do Comitê Gestor da ICP-Brasil;
Total compatibilidade com os certificados digitais A3;
Possuir Conector USB (Universal Serial Bus) tipo A, versão 2.0, ou
superior compatível com 2.0;

04. Valor Estimado A ser preenchido pela Seção de Compras.

05. Justificativa

Com a instituição do eSocial, decorrente do Decreto Nº 8.373/2014, foi criada obrigação
legal para o TRE-AL consistindo principalmente de envio de informações de folha de
pagamento e declarações de rendimentos para a Receita Federal através da transmissão
de arquivos, assinados por certificado digital tipo e-CNPJ, no formato eSocial.

Para suprir tal obrigação, o TSE desenvolveu solução capaz de extrair as informações
necessárias do SGRH e transmiti-la para o eSocial, porém a solução requer um certificado
e-CNPJ do tipo A1 para assinatura e transmissão dos arquivos para o eSocial.

Além diso, há a necessidade de eventual renovação de certificado, com expiração nos
próximos 12 meses, ou subtituição de tokens danificados com a consequente substituição
de certificados. Assim, é necessário manter instrumento adequado para garantir
demandas emergenciais e eventuais substituições de certificados.
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demandas emergenciais e eventuais substituições de certificados.

06. Prazo de Entrega

Os Vouchers, ou instrumento equivalente,  para emissão de certificado deve ser emitido e
entregue ao Fiscal Técnico em até 5 dias úteis após o recebimento de Ordem de
Fornecimento pela Contratada.

Quando solicitado, o token criptográfico deverá ser entregue no momento de emissão do
certificado que nele ficará armazenado em caso de a empresa fornecedora do certificado
também fornecer o token. Caso contrário, será dado um prazo de 30 dias corridos para
entrega.

A visita técnica será realizada mediante agendamento em data não superior a 5 dias úteis
contados a partir da Ordem de Fornecimento;

07. Adjudicação Ver item 2.9
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN).

09. Local de Entrega

Quando certificado digital A3: entregue diretamente ao titular do certificado
Quando certifciado digital A1: entregue eletronicamente via e-mail ou site diretamente
ao titular do certificado
Quando visita técnica: a ser realizada na sede do TRE-AL
Qundo token criptográfico: entregue diretamente ao titular do certificado, quando
solicitado em conjunto com o certificado, caso contrário deverá ser entregue na
Seção de Almoxarifado deste Regional, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D –
Serraria, Maceió-AL, Tel: (82) 3328-1947, no horário das 08 às 18 horas, das
segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–feiras.

10. Unidade Fiscalizadora TRE-AL/STI/CSCOR/SEDESC
11. Unidade Gestora A definir, na forma da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017

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

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Registro de Preços para aquisição de:

Item Descrição Quantidade
Mínima

Quantidade
Total

I Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF) 0 52
II Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ) 0 1
III Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ) 1 1
IV Visita técnica para validação e emissão de

certificados digitais 0 5

V Mídia criptográfica do tipo Token 0 53

 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Item I:  certificado digital para pessoa física, tipo A3, emitido por Autoridade
Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil, com validade de 03 (três) anos;
Item II: certificado digital para pessoa jurídica, tipo A3, qemitido por Autoridade
Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil, com validade de 03 (três) anos;
Item III: certificado digital para pessoa jurídica, tipo A1, qemitido por Autoridade
Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil, Habilitado para conectividade com o eSocial,  com validade de 01 (um) ano;
Item IV: visita técnica pra validação e emissão de certificaçãos digitais realizadas,
mediante agendamento, na sede do TRE-AL em horário de expediente;
Item V: Token criptográfico USB para armazenamento de certificados digitais A3
emitidos por Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil

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

Os certificados digitais são necessários neste Regional nas seguintes atividades
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exemplificativas:

Atuação dos pregoeiros no site Comprasnet;
Atividades relacionadas à elaboração da folha de pagamento do
tribunal, com envio de dados à Receita Federal do Brasil;
Atividades próprias da Coordenadoria de Orçamento e Finanças, da
Coordenadoria de Controle Interno e da Coordanoria de Material e Patrimônio;
Envio de informações para o eSocial;

Para atender tais demandas é necessária a aquisição contínua dos certificados com
vencimento próximo com a finalidade de evitar descontinuidade dos serviços
dependentes deste tipo de ferramenta.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Tem-se por objetivo atender demanda de aquisição e renovação

contínua dos certificados com vencimento próximo com a finalidade de evitar
descontinuidade dos serviços dependentes deste tipo de ferramenta.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Com o registro de preços de certificados digitais e dispositivos tokens, pretende-se
alcançar os seguintes benefícios:

1. Aumentar e manter os serviços que fazem uso de certificado digital com elevado
padrão de desempenho, qualidade e confiabilidade;

2. Garantir a autenticidade, integridade e o não repúdio das transações realizadas.

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

Como se trata de item operacional, a contratação tem o condão de viabilização das
atividades vinculadas às seguintes metas:

Indicador 5: Taxa de congestionamento de processos judiciais: com o Processo
Eletrônico os certificados digitais passaram a ser essenciais para permitir o trabalho
dos magistrados e servidores;

Indicador 14: Acompanhamento trimestral da execução orçamentária: vez que a
COFIN usa certificados digitais para o desenvolvimento de determinadas atividades;

Indicador 15: Índice de perda orçamentária: vez que a COFIN usa
certificados digitais para o desenvolvimento de determinadas atividades;

Indicador 16: Aderência da execução ao planejamento orçamentário: vez que
a COFIN usa certificados digitais para o desenvolvimento de determinadas atividades;

Indicador 17: Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e
serviços: vez que os pregoeiros necessitam de certificados digitais para atuação nos
pregões eletrônicos.

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

Preliminares presentes no documento SEI nº 0905376.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

Considerando a atualização do PJE para a versão 2.1, que extingue a
obrigatoriedade de certificados digitais.

Considerando a iminente a expiração dos certificados dos servidores e magistrados
(0921210).

Considerando que o certificado eCNPJ  atualmente utilizado pela COPES para prestar
informações à Receita Federal é do tipo A1 com expiração para o primeiro semestre de
2022.

A demanda foi estimada de acordo com a quantidade de certificados com expiração
prevista para os próximos 12 meses. Como a maioria dos certificados é utilizada
atualmente no PJE, e este não mais exigirá certificado digital, os certificados serão
emitidos de acordo com a demanda dos servidores, Unidades ou pela Administração,
não cabendo previsão de quantidade mínina nesses casos.

Item Demanda Prevista Demanda Contratada
I 0 52
II 0 1
III 1 1
IV 0 5
V 0 53

 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser

fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC, visto que o tipo do
objeto a ser adquirido pode ser facilmente encontrado no mercado.

Não se observa nenhum tipo de problema ou dificuldade em sua
aquisiçao.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Trata-se de contratação de bens e serviços comuns, de acordo
com o parágrafo único do art. 1º da Lei do Pregão Eletrônico, n. 10.250/2002,
“aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”.
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2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
No contexto desta contratação e de acordo com os requisitos

levantados, verifica-se que o objeto poderá ser divido em itens, e que a divisão
não traz prejuízo para o objetivo final almejado. Portanto, o objeto deve ser
dividido em 5 (cinco) itens, a saber:

 

Grupo Item Descrição

1

I Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF)

II Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ)

III Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ)

IV Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais

2 V Mídia criptográfica do tipo Token

A adjudicação para cada Grupo será realizada para um único fornecedor. Esse
entendimento se deve ao fato dos bens e serviços agrupados estarem intrinsecamente
relacionados. Não há como um fornecedor realizar visita para em emissão de
certificado de outro fornecedor, contudo é possível utilizar qualquer mídica
criptográfica compatível para armazenamento de certificados A3.

2.10 Vigência
A vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses a

partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.
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, é pela contratação por
licitação via pregão.

 
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)

Para utilização do objeto não será necessária qualquer
adequação de ambiente.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
 

Como o certificado digital deverá ser emitido por Autoridade
Certificadora credenciada pelo ICP-Brasil e adequerente a todas às suas
normas aplicáveis.

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

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e

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

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

boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

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

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

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

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

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

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

6. 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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7. 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;

8. 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;

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

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

Item I - Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF)

1. Certificado e-CPF;
2. Tipo A3;
3. Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil;
4. Compatível com a AC-JUS;
5. Deve permitir a utilização para assinatura de documentos eletrônicos, e-mails,

acesso a aplicações, logon de rede, entre otras destinações;
6. Validade de 03 anos a contar da data de emissão;
7. Deve englobar o respectivo serviço de autoridade de registro;
8. A Contratada deverá oferecer, sem custo adicional, serviço de troca de

titularidade para certificados solicitados, e ainda não emitidos, em um prazo
máximo de 5 dias úteis a contar da manifestação da Contratante, em canal
disponibilizado pela Contratada para este fim;

9. Caso a emissão do certificado seja feita de forma remota, o procedimento deve
ser suportado no Windows 10 ou superior e MacOS 11 ou superior.

Item II - Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ)

1. Certificado para pessoa jurídica;
2. Tipo A3;
3. Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil;
4. Compatível com AC-JUS;
5. Deve permitir a utilização para assinatura de documentos eletrônicos, e-mails,

acesso a aplicações, logon de rede, entre outras destinações;
6. Validade de 03 anos a contar da data de emissão;
7. Deve englobar o respectivo serviço de autoridade de registro;
8. Caso a emissão do certificado seja feita de forma remota, o procedimento deve

ser suportado no Windows 10 ou superior e MacOS 11 ou superior.

Item III - Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ)

1. Certificado para pessoa jurídica;
2. Tipo A1;
3. Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil;
4. Compatível com AC-JUS;
5. Deve estar habilitado para conectividade com o eSocial;
6. Deve permitir a utilização para assinatura de documentos eletrônicos, e-mails,

acesso a aplicações, logon de rede, entre otras destinações;
7. Validade de 01 ano a contar da data de emissão;
8. Deve englobar o respectivo serviço de autoridade de registro;
9. Emissão deve ser suportada em computadores com Windows 10 ou superior e

MacOS 11 ou superior.

Item IV - Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais

1. O serviço compreende a realização de visita técnica com o objetivo de realizar a
validação e emissão dos certificados digitais Tipo A1 para pessoa jurídica; Tipo A3
para pessoa física e jurídica;

2. As visitas para emissão dos certificados deverão ser realizadas na sede do TRE-
AL;

3. Deverão ser emitidos. no mínimo, 10 (dez) certificados digitais por visita, salvo em
caso de necessidade aprovada pela Direção-Geral;

4. A visita para emissão de certificados para magistrados poderão ocorrer
individualmente;

5. A Contratante proverá espaço físico e acesso à internet para a realização das
visitas;

6. A eventual necessidade de utilização de equipamentos e acessórios de
informática, necessários à realização de todas as atividades de validação e
emissão dos certificados, deverá ser sanada pela Contratada;

7. As validações serão realizadas dentro do horário de funcionamento da
Contratante;

8. Na impossibilidade de comparecimento do Magistrado ou Servidor, no período
programado para emissão dos certificados, o serviço de visita local será
considerado como prestado.

Item V - Mídia criptográfica do tipo Token

1. Token criptográfico USB capaz de armazenar certificados, chaves e cadeias de
certificados aderentes às normas do Comitê Gestor da ICP-Brasil;

2. Total compatibilidade com os certificados digitais A3;
3. Possuir Conector USB (Universal Serial Bus) tipo A, versão 2.0, ou

superior compatível com 2.0;
4. Permitir a conexão direta na porta USB sem a necessidade de interface

intermediária de leitura;
5. Possuir capacidade de armazenamento de certificados e chaves privadas de, no

mínimo, 64 Kbytes;
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6. Ter suporte à tecnologia de chaves pública/privada (PKI), com geração on-board
do par de chaves RSA de, no mínimo, 2048 bits;

7. Compatibilidade e disponibilização de drivers para peno uso nas plataformas
Windows 10 ou superior e MacOS 11 ou superior;

8. Permitir a criação de senha de acesso ao dispositivo de, no mínimo, 06 (seis)
caracteres;

9. Permitir a criação de senhas alfanuméricas;
10. Permitir a geração de chaves protegidas por PIN (Personal Identification Number);
11. Permitir a inicialização e reinicialização do token mediante a utilização de PUK (Pin

Unlock Key);
12. Suporte aos principais navegadores do mercado, entre os quais, Microsoft

Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Google Chrome;
13. O sofware de gerencialmente do dispositivo deverá estar no idioma Português do

Brasil e deve permitir:
1. Gerenciamento do dispsitivo;
2. Exportação dos certificados armazenados no dispositivos;
3. Importação de certificados em formato PKCS#7 para área de

armazenamento do dispositivo;
4. Visualização de certificados armazenados no dispositivo;
5. Remoção de chaves e outros dados contidos mediante autenticação do

titular/
6. Reutilização de dispositivos bloqueados por meio de remoção total dos dados

armazenados e geração de nova senha de acesso;
14. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, contado a partir do

aceite definitivo do token;

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):

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;
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;
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.

Recebimento do Objeto:

1. Para o recebimento de certificados (itens I, II e III):
1. O Fiscal do Contrato emitirá, após o recebimento de todos os certificados

previstos na Ordem de Fornecimento, um Termo de Recebimento Provisório
e o encaminhará ao Gestor do Contrato.

2.  O Gestor do Contrato procederá com com a emissão da NLP e a
encaminhará para pagamento.

2. Para recebimento das visitas técnicas (Item IV):
1. Os titulares dos certificados emitidos durante a visita técnica comunicarão,

via e-mail ao Fiscal do Contrato, um Termo de Aceite do certificado, e
eventualmente do token se for o caso, informando ter sido feito durante a
visita técnica.

2. O Fiscal do Contrato, uma vez recebido os termos de Aceite, procederá com
o Ateste Proviório do Serviço. Caso nenhum servidores compareça para
emissão do certificado, o Fiscal do Contrato emitirá documento atestando a
visita técnica e procederá com o Recebimento Provisório do Serviço dando
por prestado o serviço,  encaminhando-o ao Gestor do Contrato.

3. O Gestor do Contrato procederá com a emissão da NLP e enviará o
processo para pagamento.

3. Para recebimento de tokens (Item V)
1. Caso o tokens sejam fornecidos pelo mesmo fornecedor que os certificados,

deverão ser entregues, quando solicitado, aos titulares do certificado no
momento da emissão deste.

2. Caso a empresa forneça apenas os tokens, deverá proceder com a entrega,
aos cuidados da Unidade Técnica, no seguinte endereço: Seção de
Almoxarifado do TRE-AL, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D –
Serraria, Maceió-AL, Tel: (82) 3328-1947, no horário das 08 às 18 horas, das
segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–feiras)

3. O Almoxarifado procederá com o recebimento do item e o encaminhará para
a Unidade Técnica para verificação dos itens e emissão do Termo de
Recebimento Provisório;

4. O Fiscal de Contrato procederá com a verificação do item quanto sua
conformidade com os termos da ARP e emitirá um Termo de Recebimento
Provisório, encaminhando-o em seguida ao Gestor do Contrato juntamente
com os itens recebidos;

5. O Gestor do Contrato emite a NLP e encaminha o processo para pagamento.

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

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

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

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

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

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

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o
objeto se refere a aquisição de certificados digitais de uso comum.

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

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

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

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

2. Multa de:
1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou

instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens

por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual; e

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

2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;

3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo
haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento.

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

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

2. As sanções previstas nos itens "1.1", "1.3" e "1.4" do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa;

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

4. 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)
Não se observam requisitos técnicos que possam influenciar na

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

1. Ordem de Fornecimento: usar modelo SEI
2. Recebimento Provisório: usar modelo SEI
3. NLP: usar modelo SEI

Maceió, 10 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 15/09/2021, às 08:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ALEX HENRIQUE MONTE NUNES, Chefe de
Seção, em 15/09/2021, às 08:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 15/09/2021, às 18:38, 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
0943958 e o código CRC 692488F6.

0004105-81.2021.6.02.8000 0943958v18
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro 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
novo termo de referência apresentados nestes autos, levando-
se em consideração as observações do Coordenador de
Soluções Corporativas (doc. no 0943958).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 29/09/2021, às 19:55, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0951850 e o código CRC 96839998.

0004105-81.2021.6.02.8000 0951850v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2021.

 

À SEIC
 
Aprovado, na forma regulamentar, o TR pelo titular da

STI (doc. 0951850), observo que os autos estão em condições de
seguir o trâmite de instrução para efeito de estimativa de preço,
conforme disposto no art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.

 
Nesse sentido, ressalvados os aspectos técnicos da

demanda, aprovo o Termo de Referência - TIC 14 (doc. 0943958),
para os específicos efeitos da citada Resolução TRE-AL nº
15.787/2017, e encaminho os autos a essa Seção.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/10/2021, às 18:54, 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
0953617 e o código CRC 8AF9F36A.

0004105-81.2021.6.02.8000 0953617v1
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E-mail - 0954908

Data de Envio: 
  05/10/2021 18:19:50

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

Para:
    sac@certisign.com.br
    licitacoes@soluti.com.br
    LICITACOES@OBJECTTI.COM.BR
    VALDIR@ONLINECERTIFICADORA.COM.BR
    LEGALIZACAO@CAMPEZCONTAB.COM.BR
    ORLANDO@OFFICE-CE.COM.BR
    CONTATO@ECERTIFICADODIGITAL.MACEIO.BR
    CONTATO@TERRACERTIFICADORA.COM.BR
    SERVICE.CERTIFICADODIGITAL@GMAIL.COM
    SECRETARIA.DIRETORIA@SERPRO.GOV.BR

Assunto: 
  Certificado Digital - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para fornecimento de certificados
digitais, abaixo, conforme Termo de Referência anexo.

Item I - Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF)
Item II - Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Item III - Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Item IV - Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais
Item V - Mídia criptográfica do tipo Token

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0943958.html
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E-mail - 0957047

Data de Envio: 
  08/10/2021 13:23:08

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

Para:
    coorporativo@certisign.com.br

Assunto: 
   Certificado Digital - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para fornecimento de certificados
digitais, abaixo, conforme Termo de Referência anexo.

Item I - Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF)
Item II - Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Item III - Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Item IV - Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais
Item V - Mídia criptográfica do tipo Token

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0943958.html

E-mail SEIC 0957047         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 80



E-mail - 0957089

Data de Envio: 
  08/10/2021 14:09:32

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

Para:
    kelly.oliveira@arcertifid.com.br

Assunto: 
  Certificado Digital - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para fornecimento de certificados
digitais, abaixo, conforme Termo de Referência anexo.

Item I - Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF)
Item II - Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Item III - Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Item IV - Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais
Item V - Mídia criptográfica do tipo Token

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0943958.html
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E-mail - 0957092

Data de Envio: 
  08/10/2021 14:11:45

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

Para:
    certifid@certifid.com.br

Assunto: 
  Certificado Digital - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para fornecimento de certificados
digitais, abaixo, conforme Termo de Referência anexo.

Item I - Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF)
Item II - Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Item III - Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Item IV - Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais
Item V - Mídia criptográfica do tipo Token

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0943958.html
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E-mail - 0957096

Data de Envio: 
  08/10/2021 14:18:00

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

Para:
    comercial@institutofenacon.org.br

Assunto: 
  Certificado digital - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para fornecimento de certificados
digitais, abaixo, conforme Termo de Referência anexo.

Item I - Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF)
Item II - Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Item III - Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Item IV - Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais
Item V - Mídia criptográfica do tipo Token

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0943958.html
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E-mail - 0957106

Data de Envio: 
  08/10/2021 14:30:24

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

Para:
    bruna.csantos@valid.com

Assunto: 
  Certificado digital - TRE/AL

Mensagem: 
   Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para fornecimento de certificados
digitais, abaixo, conforme Termo de Referência anexo.

Item I - Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF)
Item II - Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Item III - Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Item IV - Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais
Item V - Mídia criptográfica do tipo Token

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0943958.html
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E-mail - 0958509

Data de Envio: 
  13/10/2021 13:50:42

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

Para:
    ana.araujo@institutofenacon.org.br

Assunto: 
  Certificado digital - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para fornecimento de certificados
digitais, abaixo, conforme Termo de Referência anexo.

Item I - Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF)
Item II - Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Item III - Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Item IV - Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais
Item V - Mídia criptográfica do tipo Token

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0943958.html
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E-mail - 0958511

Data de Envio: 
  13/10/2021 13:52:17

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

Para:
    comercial@institutofenacon.org.br

Assunto: 
  Certificado digital - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para fornecimento de certificados
digitais, abaixo, conforme Termo de Referência anexo.

Item I - Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF)
Item II - Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Item III - Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ)
Item IV - Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais
Item V - Mídia criptográfica do tipo Token

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0943958.html
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Av. Castelo Branco, nº 4721, térreo, Qd. 29, Lt. 1/9, Setor Rodoviário 
Cep: 74.430-135 – Goiânia / GO 

Telefones: (62) 3416-0128 ou 0800.942.9200 
certifid.com.br 

 
Proposta Comercial  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Sobre a Certifid Certificação Digital   

 

A Certifid é uma empresa com foco em soluções para Certificação Digital e 

conta com um vasto portfólio de produtos que atende pessoa física, jurídica e 

profissionais liberais.   

Nossas soluções foram desenvolvidas na medida certa para o seu negócio 

com o objetivo de entregar com muita agilidade um produto extremamente 

seguro.  

  

O Certificado Digital 

O Certificado Digital é o seu documento de identificação na internet. Nas 

transações eletrônicas o certificado garante a identidade das partes envolvidas. 

A sua validade jurídica permite que pessoas e empresas identifiquem e assinem 

digitalmente de qualquer lugar do mundo com total segurança e agilidade.  

 

CNPJ: 12.073.743/0001-70  

Razão Social: CERTIFID CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 

 

  

Tabela de Preços   

DESCRIÇÃO DO PRODUTO  Preço Unitário  Qtd.  Sub-Total  

e-CPF A3 36 meses em Token R$ 354,45 52 R$ 18.431,40 

e-CNPJ A3 36 meses em Token R$ 460,70 1 R$ 460,70 

e-CNPJ A1 12 meses R$ 182,75 1 R$ 182,75 

Visita técnica para validação e emissão de 

certificados digitais 

R$ 50,00 5 R$ 250,00 

 

Condições Comerciais   

• Validade da Proposta:  

Proposta válida por 07 dias. 

  

• Prazos e locais para execução do serviço:  

O prazo de execução dos serviços de emissão de certificados digitais  

poderá ser estabelecido conforme acordo prévio com a Certifid.  

 

Goiânia, 15 de Outubro de 2021. 
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Carrinho



Identificação



Pagamento



Confirmação



Confirmação

Meu carrinho Resumo do pedido

Produto Preço

Informe o CPF do titular do Certificado
* CPF

Certificado Digital
Pessoa Fisica e-CPF A3
- somente certificado - 36
meses

Certificado: e-CPF
Mídia: somente
Certificado
Validade: 36 MESES

R$ 279,90

Informe o CNPJ do titular do Certificado
* CPF * CNPJ

Certificado Digital
Empresa e-CNPJ A3 -
somente certificado - 36
meses

Certificado: e-CNPJ
Mídia: somente
Certificado
Validade: 36 MESES

R$ 379,90

Informe o CNPJ do titular do Certificado

E-CNPJ A1 - 12 MESES

Certificado: e-CNPJ
Mídia: no Computador
Validade: 12 MESES

R$ 249,90

Cupom de desconto

Insira o código abaixo:

Código de cupom APLICAR

Total R$
909,70

FINALIZAR COMPRA
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Identi�cação

DADOS PARA COBRANÇA E NOTA FISCAL

Copiar dados do certi�cado para cobrança

ENDEREÇO

Agendamento

DIGITE O CEP OU A CIDADE PARA PESQUISAR AGÊNCIAS E AGENDAR A EMISSÃO

CPF

Responsável pelo uso

Data de nascimento

Responsável pelo uso

CNPJ

Empresa

E-mail

Responsável pelo uso

CPF/CNPJ

Nome Completo Data de nascimento

E-mail Telefone celular

CEP

Logradouro Número

Complemento (opcional) Bairro

Cidade Estado

Optou pelo Certi�cado Digital do tipo A1 e não encontrou a data que gostaria para realizar a sua videoconferência? Não tem problema! Você
também pode realizar a emissão do seu Certi�cado Digital presencialmente.

Mas se você optou pelo Certi�cado Digital do tipo A3*, aguardamos por você em nossos postos de atendimento.

Estamos operando normalmente, seguindo todas as orientações dos órgãos responsáveis e de saúde. 
E lembre-se: o uso da máscara é obrigatório.

*Reforçamos que as emissões deste tipo só podem ser realizadas presencialmente, ok?

CEP ou Cidade/Estado

RESUMO DO PEDIDO Voltar ContinuarVoltar Continuar

e-CNPJ
e-CNPJ A3 36 MESES TOKEN R$ 539,00

Total R$ 539,00
em até 12x de R$ 44,92

no cartão de crédito

R$ 619,00

Informe seu cupom Aplicar

Voltar ContinuarVoltar Continuar
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Identi�cação

DADOS PARA COBRANÇA E NOTA FISCAL

Copiar dados do certi�cado para cobrança

ENDEREÇO

Agendamento

SELECIONE A MODALIDADE DE AGENDAMENTO:

CPF

Responsável pelo uso

Data de nascimento

Responsável pelo uso

CNPJ

Empresa

E-mail

Responsável pelo uso

CPF/CNPJ

Nome Completo Data de nascimento

E-mail Telefone celular

CEP

Logradouro Número

Complemento (opcional) Bairro

Cidade Estado

Optou pelo Certi�cado Digital do tipo A1 e não encontrou a data que gostaria para realizar a sua videoconferência? Não tem problema! Você
também pode realizar a emissão do seu Certi�cado Digital presencialmente.

Mas se você optou pelo Certi�cado Digital do tipo A3*, aguardamos por você em nossos postos de atendimento.

Estamos operando normalmente, seguindo todas as orientações dos órgãos responsáveis e de saúde. 
E lembre-se: o uso da máscara é obrigatório.

*Reforçamos que as emissões deste tipo só podem ser realizadas presencialmente, ok?


 Videoconferência

 Posto de Atendimento

Voltar ContinuarVoltar Continuar

RESUMO DO PEDIDO

e-CNPJ
e-CNPJ A1 12 MESES SEM MIDIA R$ 229,00

Total R$ 229,00
em até 12x de R$ 19,08

no cartão de crédito

R$ 240,00

Informe seu cupom Aplicar

Voltar ContinuarVoltar Continuar
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Identi�cação

DADOS PARA COBRANÇA E NOTA FISCAL

Copiar dados do certi�cado para cobrança

ENDEREÇO

Agendamento

DIGITE O CEP OU A CIDADE PARA PESQUISAR AGÊNCIAS E AGENDAR A EMISSÃO

CPF

Responsável pelo uso

Data de nascimento

Responsável pelo uso

E-mail

Responsável pelo uso

CPF/CNPJ

Nome Completo Data de nascimento

E-mail Telefone celular

CEP

Logradouro Número

Complemento (opcional) Bairro

Cidade Estado

Optou pelo Certi�cado Digital do tipo A1 e não encontrou a data que gostaria para realizar a sua videoconferência? Não tem problema! Você
também pode realizar a emissão do seu Certi�cado Digital presencialmente.

Mas se você optou pelo Certi�cado Digital do tipo A3*, aguardamos por você em nossos postos de atendimento.

Estamos operando normalmente, seguindo todas as orientações dos órgãos responsáveis e de saúde. 
E lembre-se: o uso da máscara é obrigatório.

*Reforçamos que as emissões deste tipo só podem ser realizadas presencialmente, ok?

CEP ou Cidade/Estado

RESUMO DO PEDIDO

Voltar ContinuarVoltar Continuar

e-CPF
e-CPF A3 36 MESES TOKEN R$ 439,00

Total R$ 439,00
em até 12x de R$ 36,58

no cartão de crédito

R$ 505,00

Informe seu cupom Aplicar

Voltar ContinuarVoltar Continuar
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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: Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF)

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 206,00R$ 206,00

Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

62 BATALHAO DE INFANTARIA

Objeto:Objeto: Serviço de emissão de certificado digital.

Descrição:Descrição: EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FISICAEMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FISICA -

EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA. USUÁRIO:

3SGT EMERSON VILAS BOAS CPF: 413.694.978-22. FUNÇÃO: PREGOEIRO.

CatSer:CatSer: 2721927219 - Emissão de certificado digital a3, sem token pessoa física

Data:Data: 01/07/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 60/2021 /

UASG: 160446

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 18/10/2021 15:32:31  (IP: 190.15.118.218)Relatório gerado no dia 18/10/2021 15:32:31  (IP: 190.15.118.218)

Relatório de Cotação: Certificado Digital

Pesquisa realizada entre 18/10/2021 14:33:31 e 18/10/2021 15:29:19Pesquisa realizada entre 18/10/2021 14:33:31 e 18/10/2021 15:29:19

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) Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF) 4 52 Unidades R$ 290,00 (un) - R$ 290,00 R$ 15.080,00

2) Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ) 9 1 Unidade R$ 347,32 (un) - R$ 347,32 R$ 347,32

3) Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ) 7 1 Unidade R$ 163,78 (un) - R$ 163,78 R$ 163,78

4) Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais 5 5 Unidades R$ 77,72 (un) - R$ 77,72 R$ 388,60

5) Mídia criptográfica do tipo Token 3 53 Unidades R$ 30,56 (un) - R$ 30,56 R$ 1.619,68

Valor Global:Valor Global:   R$ 17.599,38R$ 17.599,38

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 290,00 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 290,00 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 290,00

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

52 Unidades Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF)

Relatório gerado no dia 18/10/2021 15:32:31 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNjBIc5bFdUg5VajkZEzPAjpdmvuwL0NgF 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNjBIc5bFdUg5VajkZEzPAjpdmvuwL0NgF 1 / 12
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Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SC

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

16.894.782/0001-90

* VENCEDOR *

DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. R$ 206,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 450,00R$ 450,00

Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Objeto:Objeto: Serviço de emissão de certificação digital/ token.

Descrição:Descrição: EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FISICAEMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FISICA -

EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE 03 ANOS SEM MIDIA.

CatSer:CatSer: 2721927219 - Emissão de certificado digital a3, sem token pessoa física

Data:Data: 01/07/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 33/2021 /

UASG: 160515

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AM

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

16.994.652/0001-29

* VENCEDOR *

KAELY CERTIFICACAO DIGITAL LTDA R$ 450,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 250,00R$ 250,00

Órgão:Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

BASE AÉREA DE BOAVISTA

Objeto:Objeto: Contratação DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3, E-CPF (PESSOA FÍSICA)

Descrição:Descrição: EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FISICAEMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FISICA -

SERVIÇO DE EMISSÃO/RENOVAÇÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL

A3, E-CPF, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS ICP-BRASIL, COM

VALIDADE MÍNIMA DE 3 (TRÊS) ANOS, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN (SERÁ

APROVEITADO O TOKEN ENTREGUE PELO CONTRATANTE.

CatSer:CatSer: 2721927219 - Emissão de certificado digital a3, sem token pessoa física

Data:Data: 01/07/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 6/2021 /

UASG: 120637

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RR

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

35.775.735/0001-71

* VENCEDOR *

RODRIGUES & FREITAS LTDA R$ 250,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 254,00R$ 254,00

Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE (37 BIL)

Objeto:Objeto: Emissão de Certificados Digitais.

Data:Data: 01/06/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 43/2021 /

UASG: 160471

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 18/10/2021 15:32:31 (IP: 190.15.118.218)
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Descrição:Descrição: EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FISICAEMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FISICA -

EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA F SICA E CPF, TIPO A3 VÁLIDO POR

36 (TRINTA E SEIS) MESES, EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA

CREDENCIADA PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA

(ICP BRÁSIL), SEM FORNECIMENTO DA MÍDIA DE ARMAZENAMENTO

CRIPTOGRÁFICO (TOKEN-USB), PARA USO DE MILITARES DO 37BATALHÃO DE

INFANTARIA LEVE.

CatSer:CatSer: 2721927219 - Emissão de certificado digital a3, sem token pessoa física

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

25.449.435/0001-49

* VENCEDOR *

CARDS SERVICOS DIGITAL E ADMINISTRATIVO LTDA R$ 254,00

Item 2: Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ)

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 302,00R$ 302,00

Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO/RS

Objeto:Objeto: Emissão de Certificado Digital, e-CNPJ, tipo A3, sem Token.

Descrição:Descrição: EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURIDICAEMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURIDICA -

EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURÍDICA

CatSer:CatSer: 2722727227 - Emissão de certificado digital a3, sem token pessoa jurídica

Data:Data: 01/08/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 80/2021 /

UASG: 160426

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2

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

34.028.316/0026-61

* VENCEDOR *

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS R$ 302,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 260,00R$ 260,00

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 

Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia

Objeto:Objeto: Registro de Preço Para Futura e Eventual AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

MODELO e-CPF A3, e-CNPJ A3, e-CPF A1, e-CNPJ A1, E LEITORA DE CARTÃO DE

CERTIFICADO DIGITAL A3..

Descrição:Descrição: Cartão magnético , inteligente ( smart card )Cartão magnético , inteligente ( smart card ) - CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ

A3 Certificado digital e-CNPJ A3 validade 3 anos SMART CARD.

CatMat:CatMat: 9467694676 - CARTAO MAGNETICO / INTELIGENTE ( SMART CARD )

Data:Data: 28/06/2021 15:10

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:872021 / UASG:453187

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 28/06/2021 17:35

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 9

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RO

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 347,32 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 347,32 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 347,32

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ)

Relatório gerado no dia 18/10/2021 15:32:31 (IP: 190.15.118.218)
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

21.308.480/0001-22

* VENCEDOR *

AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI R$ 260,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 302,00R$ 302,00

Órgão:Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

EMBRAPA AMAPA/MACAPA/AP

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para emissão de certificado digital Pessoa Jurídica (e-

CNPJ) para o chefe geral da Embrapa Amapá.

Descrição:Descrição: EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURIDICAEMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURIDICA -

EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURÍDICA

CatSer:CatSer: 2722727227 - Emissão de certificado digital a3, sem token pessoa jurídica

Data:Data: 01/06/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 5/2021 /

UASG: 135008

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AP

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

33.683.111/0001-07

* VENCEDOR *

SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) R$ 302,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 302,00R$ 302,00

Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS

Objeto:Objeto: Serviço de emissão de certificados digitais, E-CPF A3 e E-CNPJ A3.

Descrição:Descrição: EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURIDICAEMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURIDICA -

SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3.

CatSer:CatSer: 2722727227 - Emissão de certificado digital a3, sem token pessoa jurídica

Data:Data: 01/06/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 86/2021 /

UASG: 160250

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

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

34.028.316/0026-61

* VENCEDOR *

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS R$ 302,00

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 604,00R$ 604,00

Órgão:Órgão: MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS

Objeto:Objeto: Certificado Digital.

Descrição:Descrição: EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURIDICAEMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURIDICA -

SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 SEM TOKEN PARA

PESSOA JURÍDICA.

CatSer:CatSer: 2722727227 - Emissão de certificado digital a3, sem token pessoa jurídica

Data:Data: 01/06/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 21/2021 /

UASG: 240106

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

33.683.111/0001-07

* VENCEDOR *

SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) R$ 604,00

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 414,00R$ 414,00

Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS

Objeto:Objeto: Emissão de certificados digitais.

Descrição:Descrição: EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURIDICAEMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURIDICA - E-

CNPJ A3 TOKEN (VALIDADE 3 ANOS).

CatSer:CatSer: 2719727197 - Emissão de certificado digital a3, com token pessoa jurídica

Data:Data: 01/05/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 41/2021 /

UASG: 160376

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

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

07.808.224/0001-73

* VENCEDOR *

PERONDI & FERREIRA LTDA R$ 414,00

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 249,90R$ 249,90

Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Objeto:Objeto: Contratação de serviço de certificação digital em nuvem para pessoa física

visando atender as necessidades do 16/ Batalhão de Infantaria Motorizado.

Descrição:Descrição: EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURIDICAEMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURIDICA -

EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM, E-CNPJ A3

JURÍDICAVALIDADE:3 ANOS, CHAMADO DE NEO ID

CatSer:CatSer: 2722727227 - Emissão de certificado digital a3, sem token pessoa jurídica

Data:Data: 01/05/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 17/2021 /

UASG: 160340

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RN

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

33.683.111/0001-07

* VENCEDOR *

SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) R$ 249,90

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 302,00R$ 302,00

Órgão:Órgão: SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA

SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA

Data:Data: 01/05/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Objeto:Objeto: Contratação de Solução de Serviço de Certificação Digital, dentro das

especificações e normas da ICP-Brasil, no valor global de R$ 3.064,80 (três mil

sessenta e quatro reais e oitenta centavos).

Descrição:Descrição: EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURIDICAEMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURIDICA -

EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURÍDICA

CatSer:CatSer: 1292012920 - Assistência médica - hospitalar , domiciliar complementar desaúde ,

convênio

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 2/2021 /

UASG: 533013

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

33.683.111/0001-07

* VENCEDOR *

SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) R$ 302,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 390,00R$ 390,00

Órgão:Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Paraíso das Águas/MS

Objeto:Objeto: CERTIFICADO DIGITAL E- CNPJ A3 TOKEN PELO PERÍODO DE 3 ANOS.

Descrição:Descrição: CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 TOKEN PELO PERÍODO DE 3 ANOS.CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 TOKEN PELO PERÍODO DE 3 ANOS. -

CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 TOKEN PELO PERÍODO DE 3 ANOS.

Data:Data: 06/10/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 534

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: web.qualitysistemas.com.br/proces

sos_licitatorios/servico_autonomo_

de_agua_e_esgoto_de_paraiso_das_

aguas-saae

Quantidade:Quantidade: 1

UF:UF: MS

Inc. II 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

37.179.892/0001-40

* VENCEDOR *

ROSA DE SOUZA & CIA LTDA R$ 390,00

Item 3: Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ)

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 193,00R$ 193,00

Órgão:Órgão: PODER JUDICIÁRIO 

Justiça Federal 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

Objeto:Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de Certificados

Digitais, padrão ICP-Brasil, para pessoas jurídicas/físicas, com serviço de visitas

técnicas, e fornecimento de dispositivos do tipo token USB para armazenamento

de certificado digital..

Descrição:Descrição: Emissão de certificado digital a1 para pessoa jurídicaEmissão de certificado digital a1 para pessoa jurídica - Emissão de

Certificados Digitais, tipo A1 e-CNPJ, com validade de 12 (doze) meses.

CatSer:CatSer: 2716227162 - Emissão de certificado digital a1 para pessoa jurídica

Data:Data: 20/08/2021 13:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:262021 / UASG:90029

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 30/08/2021 16:59

Homologação:Homologação: 09/09/2021 16:00

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 1

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 163,78 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 163,78 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 163,78

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ)
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Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

23.035.197/0001-08

* VENCEDOR *

RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI R$ 193,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 141,05R$ 141,05

Órgão:Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

MEC

Objeto:Objeto: Fornecimento de certificação digital do tipo A1 - CNPJ 12 meses de validade.

Descrição:Descrição: EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA JURIDICAEMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA JURIDICA - EMISSÃO

DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA JURÍDICA

CatSer:CatSer: 2716227162 - Emissão de certificado digital a1 para pessoa jurídica

Data:Data: 01/08/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 43/2021 /

UASG: 153115

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

00.087.112/0001-21

* VENCEDOR *

AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA R$ 141,05

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 174,00R$ 174,00

Órgão:Órgão: FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO

FUNAG

Objeto:Objeto: Contratação pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de emissão

de Certificação Digital no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras

(ICP-Brasil) com fornecimento de dispositivo do tipo token USB, para

armazenamento de certificados digitais

Descrição:Descrição: EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA JURIDICAEMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA JURIDICA - EMISSÃO

DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA JURÍDICA, SEM TOKEN

CatSer:CatSer: 2716227162 - Emissão de certificado digital a1 para pessoa jurídica

Data:Data: 01/07/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 11/2021 /

UASG: 244001

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: DF

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

24.871.569/0001-90

* VENCEDOR *

ALESSANDRO RODRIGUES SOARES 73386200168 R$ 174,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 220,00R$ 220,00

Órgão:Órgão: SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

Objeto:Objeto: Contratação de serviço de emissão de certificado digital para pessoa física e

jurídica e de mídia avulsa (token), para atender as necessidades da Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão e suas Unidades..

Descrição:Descrição: Emissão de Certificado Digital A1 para Pessoa JurídicaEmissão de Certificado Digital A1 para Pessoa Jurídica - Emissão de

certificado digital a1 para pessoa jurídica

Data:Data: 16/06/2021 10:40

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:642021 / UASG:927996

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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CatSer:CatSer: 2716227162 - Emissão de certificado digital a1 para pessoa jurídica Adjudicação:Adjudicação: 17/06/2021 12:10

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AC

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

21.308.480/0001-22

* VENCEDOR *

AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI R$ 220,00

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 126,40R$ 126,40

Órgão:Órgão: DEPTO. NAC. DE INFRA

DEPTO. NAC. DE INFRA

Objeto:Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados em Desenvolvimento e

Manutenção de Sistemas, DaaS - dados como serviço , Consultoria em

Tecnologia da Informação, Processamento de Dados (Hospedagem de Sistemas

e Serviços), Certificado Digital, Segurança da Informação, Rede Longa Distância e

Infovia.

Descrição:Descrição: EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA JURIDICAEMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA JURIDICA - EMISSÃO

DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA JURÍDICA

CatSer:CatSer: 2716227162 - Emissão de certificado digital a1 para pessoa jurídica

Data:Data: 01/06/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 8/2021 /

UASG: 393003

Lote/Item:Lote/Item: 5/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 546

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: DF

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

33.683.111/0001-07

* VENCEDOR *

SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) R$ 126,40

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 139,00R$ 139,00

Órgão:Órgão: SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de

certificação digital, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado da

Fazenda – SEFAZ e da Procuradoria Geral do Estado - PGE, conforme condições,

especificações, quantidades e exigências detalhadas no Termo de Referência.

Descrição:Descrição: Emissão de certificado digital a1 para pessoa jurídicaEmissão de certificado digital a1 para pessoa jurídica - Emissão de

certificado digital a1 para pessoa jurídica

CatSer:CatSer: 2716227162 - Emissão de certificado digital a1 para pessoa jurídica

Data:Data: 18/05/2021 10:15

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:932021 / UASG:927996

Lote/Item:Lote/Item: 2/6

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AC

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

21.308.480/0001-22

* VENCEDOR *

AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI R$ 139,00

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 153,00R$ 153,00

Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS

Objeto:Objeto: Aquisição de certificado digital em proveito da OM.

Data:Data: 01/05/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Descrição:Descrição: EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA JURIDICAEMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA JURIDICA - EMISSÃO

DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA JURÍDICA

CatSer:CatSer: 2716227162 - Emissão de certificado digital a1 para pessoa jurídica

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 4/2021 /

UASG: 160434

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RS

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

34.028.316/0026-61

* VENCEDOR *

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS R$ 153,00

Item 4: Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 50,00R$ 50,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA 

Agencia Nacional de Energia Elétrica

Objeto:Objeto: Prestação de SERVIÇOS DE EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A1

PARA PESSOA FÍSICA (E-CPF).

Descrição:Descrição: Serviço de vistoria , validação , certificaçãoServiço de vistoria , validação , certificação - Serviço de visita técnica para

validação documental e emissão de certificados digitais na sede da ANEEL

Data:Data: 28/07/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:323028

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 24

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: DF

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

23.035.197/0001-08

* VENCEDOR *

RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI R$ 50,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 56,16R$ 56,16

Órgão:Órgão: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL DO DF

Objeto:Objeto: Contratação de prestação do serviço de emissão de certificados digitais, do tipo

A3, padrão CertJUS, emissão de certificados digitais do tipo A1, padrão ICP-Brasil

e padrão Internacional, com visitas técnicas, para o atender as necessidades do

Conselho da Justiça Federal - CJF, mediante condições estabelecidas no edital..

Descrição:Descrição: Emissão de certificado digital a1 para equipamento servidorEmissão de certificado digital a1 para equipamento servidor - Visita Técnica

(identificação e coleta de documentos)

CatSer:CatSer: 2717027170 - Emissão de certificado digital a1 para equipamento servidor

Data:Data: 16/06/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:162021 / UASG:90026

Lote/Item:Lote/Item: 1/3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 25

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: DF

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 77,72 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 77,72 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 77,72

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

5 Unidades Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

21.308.480/0001-22

* VENCEDOR *

AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI R$ 56,16

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 62,40R$ 62,40

Órgão:Órgão: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL DO DF

Objeto:Objeto: Contratação de prestação do serviço de emissão de certificados digitais, do tipo

A3, padrão CertJUS, emissão de certificados digitais do tipo A1, padrão ICP-Brasil

e padrão Internacional, com visitas técnicas, para o atender as necessidades do

Conselho da Justiça Federal - CJF, mediante condições estabelecidas no edital..

Descrição:Descrição: Emissão de certificado digital a1 para equipamento servidorEmissão de certificado digital a1 para equipamento servidor - Visita Técnica

(identificação e coleta de documentos).

CatSer:CatSer: 2717027170 - Emissão de certificado digital a1 para equipamento servidor

Data:Data: 16/06/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:162021 / UASG:90026

Lote/Item:Lote/Item: 2/5

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 25

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: DF

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

21.308.480/0001-22

* VENCEDOR *

AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI R$ 62,40

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 147,52R$ 147,52

Órgão:Órgão: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Objeto:Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de emissão de Certificados

Digitais, incluindo ainda os serviços de visita técnica para validação presencial,

além de garantia tanto para os dispositivos quanto para os certificados, para

atender, sob demanda, às necessidades do TCE-RJ, conforme condições,

quantidades e especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I

deste edital..

Descrição:Descrição: Serviço de vistoria , validação , certificaçãoServiço de vistoria , validação , certificação - Serviço de Visita Técnica para

validação presencial individual

CatSer:CatSer: 2547025470 - Serviço de vistoria , validação , certificação

Data:Data: 27/05/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:132021 / UASG:925464

Lote/Item:Lote/Item: 1/5

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 50

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

09.461.647/0001-95

* VENCEDOR *

SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A R$ 147,52

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 72,54R$ 72,54

Órgão:Órgão: Polícia Militar do Pará

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão de

certificação digital do tipo e-CPF, válido por 3 (três) anos, compreendendo o

fornecimento do certificado digital, o token para armazenamento do certificado, a

garantia e o suporte técnico especializado durante a sua validade, além de visitas

presenciais para emissão dos respectivos certificados..

Descrição:Descrição: Emissão de certificado digital a3, sem token pessoa físicaEmissão de certificado digital a3, sem token pessoa física - Visitas

presenciais para emissão de certificados.

CatSer:CatSer: 2721927219 - Emissão de certificado digital a3, sem token pessoa física

Data:Data: 18/05/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:162021 / UASG:925809

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 50

Unidade:Unidade: Unidade

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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UF:UF: PA

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

01.554.285/0001-75

* VENCEDOR *

CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A R$ 72,54

Item 5: Mídia criptográfica do tipo Token

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 30,00R$ 30,00

Órgão:Órgão: Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Objeto:Objeto: Registro de Preços para emissão de certificados digitais.

Descrição:Descrição: Emissão de certificado digital a3, sem token pessoa físicaEmissão de certificado digital a3, sem token pessoa física - Mídia

criptográfica (Token). (Quantidade: 3000)

CatSer:CatSer: 2721927219 - Emissão de certificado digital a3, sem token pessoa física

Data:Data: 06/10/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:502021 / UASG:925942

Lote/Item:Lote/Item: /6

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3.000

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

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

21.308.480/0001-22

* VENCEDOR *

AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI R$ 30,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 31,67R$ 31,67

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto:Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada

na emissão de certificação digital A3 dentro das especificações e normas ICP-

Brasil, além de fornecimento de dispositivos para armazenamento de certificado

digital (e-CPF) e (e-CNPJ)do tipo token USB criptográfico, a pedido da Polícia Civil

- PC..

Descrição:Descrição: Emissão de certificado digital a3, sem token pessoa jurídicaEmissão de certificado digital a3, sem token pessoa jurídica - Mídia de

armazenamento, tipo token criptográfico USB:1.1 Totalmente compatível com as

especificações do certificado digitalconstante dos Item 2 e 3.1.2 Possuir

conector USB (Universal Serial Bus) tipo A, versão 1.0(compatível com 2.0) ou

superior.1.3 Permitir conexão direta na porta USB, sem necessidade de

interfaceintermediária para leitura.1.4 Ser aderente às normas do Comitê Gestor

da ICP-Brasil.1.5 Seguir, no mínimo, as regras estabelecidas para o nível de

segurançado padrão FIPS 140-2.1.6 Possuir capacidade de armazenamento de

certificados e chavesprivadas de, no mínimo, 32 Kbytes.1.7 Utilizar algoritmo

simétrico 3-DES ou AES, com chaves de, no mínimo,128 bits para cifrar as

chaves privadas armazenadas.OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO

EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA

Data:Data: 09/09/2021 12:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:3972021 / UASG:925373

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2.552

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RO

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

21.308.480/0001-22

* VENCEDOR *

AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI R$ 31,67

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 30,56 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 30,56 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 30,56

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

53 Unidades Mídia criptográfica do tipo Token

Relatório gerado no dia 18/10/2021 15:32:31 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNjBIc5bFdUg5VajkZEzPAjpdmvuwL0NgF 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNjBIc5bFdUg5VajkZEzPAjpdmvuwL0NgF 11 / 12
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Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 30,00R$ 30,00

Órgão:Órgão: PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Superior Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro

Objeto:Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de certificados digitais..

Descrição:Descrição: Dispositivo com memoriaDispositivo com memoria - Mídias criptográficas, do tipo token USB. DEMAIS

ESPECIFICAÇÕES, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ESTÃO CONTIDAS NO

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.

CatMat:CatMat: 2039720397 - DISPOSITIVO COM MEMORIA

Data:Data: 14/07/2021 11:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:62021 / UASG:70017

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 160

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

23.035.197/0001-08

* VENCEDOR *

RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI R$ 30,00

Relatório gerado no dia 18/10/2021 15:32:31 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNjBIc5bFdUg5VajkZEzPAjpdmvuwL0NgF 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNjBIc5bFdUg5VajkZEzPAjpdmvuwL0NgF 12 / 12
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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 outubro de 2021.
Senhora  Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de de registro de preço para contratação

dos serviços de emissão e validação de certificados digitais,
com aquisição de tokens, conforme Termo de Referência -
 0943958.

Os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de
Administração para efeito de estimativa de preço, conforme
disposto no art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 -
Despacho GSAD - 0953617.

Para tanto, efetuamos:
- consulta ao site Banco de Preços, buscando-se

objetos semelhantes de licitações ocorridas em até 180 (cento
e oitenta) dias - 0961107;

- consulta junto a potenciais fornecedores -
 0954908, 0957089, 0957092, 0957096, 0957106, 0958509 e 0958511.
Destes, apenas a empresa CERTIFID respondeu - 0960557;

- pesquisa em páginas eletrônicas de empresas
especializadas - 0961067 e 0961069.

Note-se que a forma de apresentação da estimativa
de custo varia entre os fornecedores, quando, por vezes, não
se apresenta custo da mídia a ser utilizada e da visita técnica.

As pesquisas acima elencadas resultaram em uma
estimativa de R$ 20.369,92 (vinte mil trezentos e sessenta e
nove reais e noventa e dois centavos), a seguir:

Item Descrição CertiSign Serasa Certifid
Banco

de
Preços

Valor
médio

I
Certificado digital

A3
para pessoa física

(eCPF)

R$
279,90

R$
439,00

R$
354,45

R$
290,00

R$
340,84

Certificado digital
Despacho SEIC 0961111         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 104



II A3
para pessoa

jurídica (eCNPJ)

R$
379,90

R$
539,00

R$
460,70

R$
347,32

R$
431,73

III
Certificado digital

A1
para pessoa

jurídica (eCNPJ)

R$
249,90

R$
229,00

R$
182,75

R$
163,78

R$
206,36

IV
Visita técnica para

validação e
emissão de

certificados digitais
- - - R$

77,72
R$

77,72

V Mídia criptográfica
do tipo Token - - - R$

30,56
R$

30,56

Item Descrição CATMAT
/CATSER Qtde Valor

Médio Total

I Certificado digital A3 
para pessoa física (eCPF) 27219 52 R$

340,84
R$

17.723,55

II
Certificado digital A3
para pessoa jurídica

(eCNPJ)
27227 1 R$

431,73
R$

431,73

III
Certificado digital A1
para pessoa jurídica

(eCNPJ)
27162 1 R$

206,36
R$

206,36

IV
Visita técnica para

validação
e emissão de certificados

digitais
27219 5 R$

77,72
R$

388,60

V Mídia criptográfica do
tipo Token 451898 53 R$

30,56
R$

1.619,68

TOTAL R$
20.369,92

Desta forma, sugerimos, s.m.j, a realização de
licitação, por meio de pregão eletrônico, pelo sistema de
registro de preços,  com fundamento na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nºs 3.555/2000, 7.892/2013 e
10.024/2019, com restrição de participação de micro e
pequenas empresas.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 18/10/2021, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0961111 e o código CRC D9E879E7.

0004105-81.2021.6.02.8000 0961111v1
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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 18/10/2021, às 16:35, 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
0961214 e o código CRC 48C9374C.

0004105-81.2021.6.02.8000 0961214v2
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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 outubro de 2021.
À SAD, 
Para conhecimento e deliberação quanto à sugestão

de enquadramento sugerida pela SEIC (0961111
Em caso de Concordância, questiono se haverá a

autorização de Inclusão de Intenção de Registro de Preços.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 18/10/2021, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0961216 e o código CRC 27388540.

0004105-81.2021.6.02.8000 0961216v1
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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 outubro de 2021.
Por se tratar de aquisição no regime de registro de

preços  (doc. 0961111) e por não se tratar de processos
incluídos no rol de prioritários, devolvo o feito à SLC (doc.
0961216), para publicar a IRP.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/10/2021, 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
0961588 e o código CRC FADF45A9.

0004105-81.2021.6.02.8000 0961588v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº: 0004105-81.2021.6.02.8000 
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 de serviços de emissão e validação 
de certificados digitais, com aquisição de tokens, 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 de serviços de emissão e 
validação de certificados digitais, com aquisição de tokens, 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 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

 
3 – DOS PRAZOS E DA VISITA TÉCNICA 
 
3.1. O prazo máximo de entrega dos vouchers é de 5 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente. 
 
3.2.          O token criptográfico, quando solicitado, deverá ser entregue no momento de 
emissão do certificado que nele ficará armazenado em caso de a empresa fornecedora do 
certificado também fornecer o token. Caso contrário, será dado um prazo de 30 (trinta) dias 
corridos para entrega. 
 
3.3.        A visita técnica será realizada mediante agendamento em data não superior a 5 
dias úteis contados a partir da Ordem de Fornecimento.  
 
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; 

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” 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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 itens licitados estão dispostos no Anexo I-A, e 
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.  

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. 
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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. 

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 

Minuta de edital (0972773)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 120



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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: 

 

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; 
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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 nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, relativos 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f) prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais e/ou Municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

declaração da Fazenda Estadual e/ou Municipal 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 
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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 municipal 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 

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. 
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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. 

 
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. 
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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. 

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-
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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 
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. 
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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; 
 
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 
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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 
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. 
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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. 
 
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 
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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) produtos(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços,  
na Ordem de Fornecimento e na Proposta; 

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

d) 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; 

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

f) 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; 

g)  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; 

h) Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qu
alquer problema detectado ou ao andamento de atividades de suporte; 

i) 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; 

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazendas Estadual e Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
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Direito Público. 
 

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.      Para o recebimento de certificados (itens 1, 2 e 3): 

a) O Fiscal do Contrato emitirá, após o recebimento de todos os certificados 
previstos na Ordem de Fornecimento, um Termo de Recebimento Provisório e 
o encaminhará ao Gestor do Contrato; 

b)  O Gestor do Contrato procederá com com a emissão da NLP e a encaminhará 
para pagamento. 

20.2.      Para recebimento das visitas técnicas (Item 4): 

a) Os titulares dos certificados emitidos durante a visita técnica comunicarão, via 
e-mail ao Fiscal do Contrato, um Termo de Aceite do certificado, e 
eventualmente do token se for o caso, informando ter sido feito durante a 
visita técnica; 

b) O Fiscal do Contrato, uma vez recebido os termos de Aceite, procederá com o 
Ateste Provisório do Serviço. Caso nenhum servidores compareça para 
emissão do certificado, o Fiscal do Contrato emitirá documento atestando a 
visita técnica e procederá com o Recebimento Provisório do Serviço dando por 
prestado o serviço,  encaminhando-o ao Gestor do Contrato; 

c) O Gestor do Contrato procederá com a emissão da NLP e enviará o processo 
para pagamento. 

20.3. Para recebimento de tokens (Item 5): 

a) Caso o tokens sejam fornecidos pelo mesmo fornecedor que os certificados, 
deverão ser entregues, quando solicitado, aos titulares do certificado no 
momento da emissão deste; 

b) Caso a empresa forneça apenas os tokens, deverá proceder com a entrega, 
aos cuidados da Unidade Técnica, no seguinte endereço: Seção de 
Almoxarifado do TRE-AL, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D – 
Serraria, Maceió-AL, Tel: (82) 3328-1947, no horário das 08 às 18 horas, das 
segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–feiras), CEP: 
57046–000; 

c) O Almoxarifado procederá com o recebimento do item e o encaminhará para a 
Unidade Técnica para verificação dos itens e emissão do Termo de 
Recebimento Provisório; 
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d) O Fiscal de Contrato procederá com a verificação do item quanto sua 
conformidade com os termos da ARP e emitirá um Termo de Recebimento 
Provisório, encaminhando-o em seguida ao Gestor do Contrato juntamente 
com os itens recebidos; 

e) O Gestor do Contrato emite a NLP e encaminha o processo para pagamento. 

20.4.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.5.    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. 
 
20.6.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.7.    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. 
 
20.8.     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 bens por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% 
sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a 
penalidade de 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
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total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de 
fornecimento. 

b.2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou Ata de Registro de Preços, no 
caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

b.3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou Ata de Registro de Preços, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de 
fornecimento. 
 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e  
 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
 
21.2. 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.  
 
21.3. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
 
21.4. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
21.5.  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.. 
 
21.6.  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. 
 
21.7.  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.  
 
21.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
21.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
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21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
21.13. 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.  
 
21.14.  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. 
 
21.15.  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 as Fazendas 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e 

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

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, 
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Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
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 das Despesas nº 
33.90.30 (Material de Consumo) e 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). 
 
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 

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. 
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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; 
ANEXO I-A – Descrição dos itens e valores máximos admitidos; 
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 
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ANEXO I-A 

 
 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  VALOR MÁXIMO 
UNITÁRIO  

VALOR MÁXIMO 
TOTAL 

01 

Certificado digital A3  
para pessoa física 

(eCPF). 
 

Unidade 52 R$ 340,84 R$ 17.723,55 

   02 

Certificado digital A3 
para pessoa jurídica 

(eCNPJ). 
 

Unidade 1 R$ 431,73 R$ 431,73 

   03 

Certificado digital A1 
para pessoa jurídica 

(eCNPJ). 
 

Unidade 1 R$ 206,36 R$ 206,36 

04 

Certificado digital A1 
para pessoa jurídica 

(eCNPJ). 
 

Unidade 5 R$ 77,72 R$ 388,60 

   05 
Mídia criptográfica do 

tipo Token. 
Unidade 53 R$ 30,56 R$ 1.619,68 
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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 0004105-81.2021.6.02.8000 
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 – DOS PRAZOS E DA VISITA TÉCNICA 
 
3.1. O prazo máximo de entrega dos vouchers é de 5 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente. 
 
3.2.       O token criptográfico, quando solicitado, deverá ser entregue no momento de 
emissão do certificado que nele ficará armazenado em caso de a empresa fornecedora do 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR UNITÁRIO  
 (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 
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certificado também fornecer o token. Caso contrário, será dado um prazo de 30 (trinta) dias 
corridos para entrega. 
 
3.3.        A visita técnica será realizada mediante agendamento em data não superior a 5 
dias úteis contados a partir da Ordem de Fornecimento.  
 
3.4. 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. 
 
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. 
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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) produtos(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços,  
na Ordem de Fornecimento e na Proposta; 

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

d) 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; 

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

f) 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; 

g)  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; 

h) Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qu
alquer problema detectado ou ao andamento de atividades de suporte; 

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
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idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazendas Estadual e Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  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. Para o recebimento de certificados (itens 1, 2 e 3): 

a) O Fiscal do Contrato emitirá, após o recebimento de todos os certificados 
previstos na Ordem de Fornecimento, um Termo de Recebimento Provisório e o 
encaminhará ao Gestor do Contrato; 

b) O Gestor do Contrato procederá com com a emissão da NLP e a encaminhará 
para pagamento. 

6.2.     Para recebimento das visitas técnicas (Item 4): 

a) Os titulares dos certificados emitidos durante a visita técnica comunicarão, via 
e-mail ao Fiscal do Contrato, um Termo de Aceite do certificado, e 
eventualmente do token se for o caso, informando ter sido feito durante a 
visita técnica; 

b) O Fiscal do Contrato, uma vez recebido os termos de Aceite, procederá com o 
Ateste Provisório do Serviço. Caso nenhum servidores compareça para 
emissão do certificado, o Fiscal do Contrato emitirá documento atestando a 
visita técnica e procederá com o Recebimento Provisório do Serviço dando por 
prestado o serviço,  encaminhando-o ao Gestor do Contrato; 

c) O Gestor do Contrato procederá com a emissão da NLP e enviará o processo 
para pagamento. 

6.3.    Para recebimento de tokens (Item 5): 

a) Caso o tokens sejam fornecidos pelo mesmo fornecedor que os certificados, 
deverão ser entregues, quando solicitado, aos titulares do certificado no 
momento da emissão deste; 

b) Caso a empresa forneça apenas os tokens, deverá proceder com a entrega, 
aos cuidados da Unidade Técnica, no seguinte endereço: Seção de 
Almoxarifado do TRE-AL, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D – 
Serraria, Maceió-AL, Tel: (82) 3328-1947, no horário das 08 às 18 horas, das 
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segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–feiras), CEP: 
57046–000; 

c) O Almoxarifado procederá com o recebimento do item e o encaminhará para a 
Unidade Técnica para verificação dos itens e emissão do Termo de 
Recebimento Provisório; 

d) O Fiscal de Contrato procederá com a verificação do item quanto sua 
conformidade com os termos da ARP e emitirá um Termo de Recebimento 
Provisório, encaminhando-o em seguida ao Gestor do Contrato juntamente 
com os itens recebidos; 

e) O Gestor do Contrato emite a NLP e encaminha o processo para pagamento. 

6.4.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.5.    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. 
 
6.6.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.7.    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. 
 
6.8.     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; 
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b.1.1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% 
sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a 
penalidade de 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de 
fornecimento. 

b.2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou Ata de Registro de Preços, no 
caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

b.3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou Ata de Registro de Preços, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de 
fornecimento. 
 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e  
 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
 
7.2. 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.  
 
7.3. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
 
7.4. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
7.5.  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.. 
 
7.6.  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. 
 
7.7.  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.  
 
7.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
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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. 
 
7.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
7.13. 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.  
 
7.14.  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. 
 
7.15.  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 as Fazendas 
Estadual e Municipal 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. 
 
8.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
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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 5835 - 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 de serviços de emissão e validação de certificados digitais, com
aquisição de tokens.
 
Assim, foram elaboradas as referidas para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude dos valores estimados dos itens.
 
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 Lei 8666/93.”
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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 12/11/2021, às 08:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 12/11/2021, às 09:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972777 e o código CRC 06641A04.

0004105-81.2021.6.02.8000 0972777v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2021.
Reporto-me à Informação 5835, da SLC

(doc. 0972777), acerca da qual nada temos a opor, para
submeter os autos à análise da Asessoria Jurídica, em
atendimento ao disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei
nº 8.666/93.

Por se tratar de aquisição em regime de registro de
preços, fica dispensada, na presente fase, a indicação de
dotação orçamentária específica, conforme estabele o Decreto
Federal nº 7.892/2013, art. 7º, § 2º.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/11/2021, às 22:54, 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
0973364 e o código CRC 1330BC20.

0004105-81.2021.6.02.8000 0973364v1
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PROCESSO : 0004105-81.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA PREGÃO CERTIFICADOS DIGITAIS

 

Parecer nº 1387 / 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 d e serviços de emissão e
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação deste Tribunal.

 

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
de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
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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
(0972773).

 
3. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 

 
- Memorando 474 (0899820) inicializando a
demanda;
 
- Plano de Contratações de Soluções de
Tecnologia da Informação e Comunicação:
Item 9 (0899837);
 
- Decisão 1579 (0920944) da Presidência deste
Tribunal que determina a Comissão de
Planejamento (Portaria Presidência nº
109/2020 (0674616);
 
- Estudos Preliminares (0905376), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013;

 

- Termo de Referência TIC 14 (0943958) -
versão final;
 
- Concordância com os estudos preliminares e
os termos do termo de referência (0951850)
pelo Secretário de Tecnologia da Informação;
 
- Aprovação do Termo de Referência pelo
Secretário de Administração (0953617);
 
- Pesquisa de preços realizada pela SEIC
(0961111), com o valor médio estimado
no total de R$ 20.369,92 (vinte mil trezentos e
sessenta 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 nº
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
10.024/2019, com ampla participação;
 
- Minuta de edital de licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM (0972773),
elaborada pela SLC, objetivando o Registro de
Tribunal.
 
- Comprovante de abertura de IRP (0964740);
- Comprovante de IRP deserta (0972119).
 
- Pendente reserva de crédito no valor
suficiente para cobrir a despesa que ora se
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pretende;

 

Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para fins de análise da referida minuta, ex vi do parágrafo
único do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução
TRE-AL nº 15.787/17, encaminhados pelo Senhor Secretário
de Administração.

 
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. 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
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 nº 10.520/02 c/c o art. 6º do
Decreto nº 10.024/2019, 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 10.024/2019, 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.
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5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
 Em face do que determina a PORTARIA

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

 

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 0899837

3

A unidade demandante da contratação
para os fins do disposto no caput do
art. 7º e o seu § 1º, ambos da
Resolução nº 182/2013, apresentou no
1º trimestre do ano que antecede a
contratação os elementos suficientes
para subsidiar a proposta orçamentária
e até o dia 30 de novembro do mesmo
ano o Plano de Contratações de
Soluções de Tecnologia da Informação
e Comunicação, na forma do Manual de
Contratações de TI do TRE/AL - Etapas
do Planejamento da Contratação?
Resolução nº 182/2013:
Art. 7º O Plano de Contratações de
STIC do órgão deverá ser elaborado
no exercício anterior ao ano de sua
execução, pela Área de Tecnologia da
Informação e Comunicação, em
harmonia com o seu Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e
Comunicação (PDTIC), de modo
a incluir todas as contratações
necessárias ao alcance dos
objetivos estabelecidos nos
planejamentos do órgão e de TIC.
§ 1º O Plano de Contratações de STIC
deverá ser submetido até o dia 30
(trinta) de novembro de cada ano à
autoridade competente do órgão
que deliberará sobre as ações e os
investimentos em Tecnologia da
Informação e Comunicação a serem
realizados.

SIM 0899837

4

Consta dos autos Estudos Preliminares
e Projeto Básico ou Termo de
Referência?
Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013

SIM
0905376
0943958

Parecer 1387 (0973797)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 154



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 0905376

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?

  

12
Foi instituída equipe de planejamento
da contratação, na forma dos §§ 5º, 6º
e 7º do art. 12 Resolução CNJ nº
182/2013?

SIM 0920944

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
0905376
0943958

15

O titular da área demandante aprovou
os termos da contratação?
Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ
nº 182/2013

SIM 0951850

16

A autoridade competente autorizou o
prosseguimento da contratação
pretendida?
Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ
nº 182/2013

SIM 0953617

A Equipe de Planejamento da
Contratação produziu justificativa para
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17

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 0905376

19
O documento Sustentação do Contrato
contém os elementos mínimos
estabelecidos no art. 15, da Resolução
CNJ nº 182/2013?

SIM 0905376

20
O documento Estratégia para a
Contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 16, da
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0905376

21
O documento Análise de Riscos contém
os elementos mínimos estabelecidos no
art. 17, da Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0905376

22
A Equipe de Planejamento da
Contratação elaborou o Termo de
Referência em consonância com os
Estudos Preliminares da STIC?

SIM 0943958

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 0943958

24
O Termo de Referência contém ainda
os elementos mínimos estabelecidos na
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0943958

25
O titular da área demandante aprovou
os Estudos Preliminares e o Termo de
Referência da Contratação?

SIM 0951850

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
0953617
 

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 0961111

28

Tratando-se de serviço, existe
orçamento detalhado em planilhas que
expresse a composição de todos os
seus custos unitários baseado em
pesquisa de preços praticados no
mercado do ramo do objeto da
contratação (art. 7º, § 2º, II da Lei
8.666/1993 e art. 15, XII, “a”, da
IN/SLTI 02/2008), assim como a
respectiva pesquisa de preços
realizada (art. 43, IV da Lei nº
8.666/93, art. 15, XII, “b”, IN/SLTI
02/2008 e IN/SLTI 05/2014)?
Ref. Acórdão 2471/2008 – Plenário -
TCU

N/A  

Quando da utilização de método de
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29
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 0961111

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
0972773
0972777

33

Consta dos autos justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista
para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade
Cooperativa?

N/A  

34

A minuta do edital contém previsão de
direito de preferência e de saneamento
às entidades preferenciais (MEI, ME,
EPP e Sociedade Cooperativa),
limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do
menor preço cotado?

N/A  

35

A minuta do edital contém previsão de
cota reservada às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de 25%,
relativamente ao objeto da
contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

36

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

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
os custos unitários afetos aos
bens/serviços que serão adquiridos?

N/A  

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 SIM 0972773
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aceitação das propostas?

41
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM 0972773

42
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta
do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM 0972773

43
A forma de divulgação de licitação está
de acordo com o valor a ser
contratado?

SIM 0972773

44
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira?

SIM 0972773

45
A minuta de edital contém critério
objetivo para avaliar a exequibilidade
das propostas?

SIM 0972773

46
A minuta de edital se abstém de definir
de forma genérica penalidades
aplicáveis na fase de julgamento da
licitação?

SIM 0972773

47
A minuta do contrato estabelece prazo
razoável (não exíguo) para início da
prestação de serviços?

SIM 0972773

48
A minuta do contrato/ata contém
descrição dos prazos e modo para
fornecimento de bens e/ou prestação
dos serviços?

SIM 0972773

49
A minuta do contrato/ata contém
descrição das obrigações atribuídas ao
TRE-AL e à fornecedora?

SIM 0972773

50
A minuta do contrato/ata contém
obrigação à fornecedora de manter as
condições de habilitação durante a
execução do contrato?

SIM 0972773

51
A minuta do contrato/ata contém
descrição das sanções administrativas
aplicáveis às fornecedoras que
incorrerem em inadimplemento?

SIM 0972773

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 0972773

53
A minuta do contrato estabelece,
quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

SIM 0972773

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

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

N/A  
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8538/2015

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

N/A  

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?

N/A  

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.

SIM

PENDENTE
reserva de
crédito.
 

66

Fora das hipóteses de registro de
preços, os autos do processo contêm
documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da
despesa? Ref. art. 16, I, da Lei
Complementar nº 101/2000

N/A  

67

Os autos do processo contêm
declaração do ordenador da despesa?
Ref. art. 16, II, da Lei Complementar
nº 101/2000

N/A  

 
 6. CONCLUSÃO
 
Sem embargo, convém realizar a devida reserva

de crédito com valor suficiente para cobrir a despesa objeto
deste procedimento.

 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica aprova, em
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face de sua regularidade jurídica, a minuta do edital 0972773,
de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, objetivando Registro de Preços de serviços de emissão
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação deste Tribunal.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
17/11/2021, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 17/11/2021, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973797 e o código CRC BE014295.

0004105-81.2021.6.02.8000 0973797v13
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PROCESSO : 0004105-81.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1395 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Em tempo, desconsiderar o apontamento de
necessidade de prévia realização de reserva de crédito
constante do Parecer 1387 (0973797), por se tratar de
licitação voltada a Registro de Preços.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 17/11/2021, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0974762 e o código CRC 1CBAE5DB.

0004105-81.2021.6.02.8000 0974762v3
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CONCLUSÃO

Maceió, 17 de novembro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Considerando 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 nos
Pareceres AJ-DG nº 1387/2021 (0973797) e 1395/2021
(0974762), aprovando a Minuta de Edital (0972773), submeto
o feito à superior consideração de Vossa Excelência, com
vistas a sugerir a abertura da fase externa para repetição do
presente certame, na modalidade  PREGÃO em sua forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando o Registro de Preços de serviços de emissão e
validação de certificados digitais, com aquisição
de tokens, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria
de Tecnologia da Informação deste Tribunal.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 17/11/2021, 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
0974807 e o código CRC 5605F97D.

0004105-81.2021.6.02.8000 0974807v1
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PROCESSO : 0004105-81.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ASSUNTO : Autorização. Abertura. Fase externa. Registro de preços de serviços de emissão e validação de certificados
digitais.

 

Decisão nº 2720 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº (0974807).

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 para repetição do presente certame
licitatório, na modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de
Preços de serviços de emissão e validação de certificados digitais,
com aquisição de tokens, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Tecnologia da Informação desta Corte.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
(0972773) aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio dos Pareceres AJ-DG nºs 1387 (0973797) e 1395 (0974762) e
demais medidas de sua alçada.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
19/11/2021, às 12:23, 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
0975236 e o código CRC 07E3B45E.

0004105-81.2021.6.02.8000 0975236v2
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CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, anexei aos presentes autos o
procedimento eletrônico de nº 0008030-85.2021.6.02.8000.

 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCELLE GOMES FLORÊNCIO
GUIMARÃES, Técnico Judiciário, em 19/11/2021, às 12:39, 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
0976262 e o código CRC 0D6E8D47.

0004105-81.2021.6.02.8000 0976262v2
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DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2021.
À SLC, para cumprimento da Decisão 2720, da

Presidência (doc. 0975236).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/11/2021, às 12:52, 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
0976279 e o código CRC E8612BFD.

0004105-81.2021.6.02.8000 0976279v1
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SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  7711//22002211  
  

PROCESSO Nº: 0004105-81.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 14 de dezembro 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 de serviços de emissão e validação 
de certificados digitais, com aquisição de tokens, 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 de serviços de emissão e 
validação de certificados digitais, com aquisição de tokens, 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 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 

Edital do PE nº 71/2021 (0977317)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 166



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 
3 – DOS PRAZOS E DA VISITA TÉCNICA 
 
3.1. O prazo máximo de entrega dos vouchers é de 5 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente. 
 
3.2.          O token criptográfico, quando solicitado, deverá ser entregue no momento de 
emissão do certificado que nele ficará armazenado em caso de a empresa fornecedora do 
certificado também fornecer o token. Caso contrário, será dado um prazo de 30 (trinta) dias 
corridos para entrega. 
 
3.3.        A visita técnica será realizada mediante agendamento em data não superior a 5 
dias úteis contados a partir da Ordem de Fornecimento.  
 
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; 

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

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

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. 

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 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 

Edital do PE nº 71/2021 (0977317)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 171



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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. 

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. 
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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 itens licitados estão dispostos no Anexo I-A, e 
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.  

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. 
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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. 

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 
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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: 

 

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; 
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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 nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, relativos 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f) prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais e/ou Municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

declaração da Fazenda Estadual e/ou Municipal 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 
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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 municipal 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 

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. 
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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. 

 
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. 
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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. 

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-
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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 
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. 
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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; 
 
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 
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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 
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. 
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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. 
 
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 
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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) produtos(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços,  
na Ordem de Fornecimento e na Proposta; 

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

d) 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; 

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

f) 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; 

g)  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; 

h) Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qu
alquer problema detectado ou ao andamento de atividades de suporte; 

i) 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; 

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazendas Estadual e Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
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Direito Público. 
 

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.      Para o recebimento de certificados (itens 1, 2 e 3): 

a) O Fiscal do Contrato emitirá, após o recebimento de todos os certificados 
previstos na Ordem de Fornecimento, um Termo de Recebimento Provisório e 
o encaminhará ao Gestor do Contrato; 

b)  O Gestor do Contrato procederá com com a emissão da NLP e a encaminhará 
para pagamento. 

20.2.      Para recebimento das visitas técnicas (Item 4): 

a) Os titulares dos certificados emitidos durante a visita técnica comunicarão, via 
e-mail ao Fiscal do Contrato, um Termo de Aceite do certificado, e 
eventualmente do token se for o caso, informando ter sido feito durante a 
visita técnica; 

b) O Fiscal do Contrato, uma vez recebido os termos de Aceite, procederá com o 
Ateste Provisório do Serviço. Caso nenhum servidores compareça para 
emissão do certificado, o Fiscal do Contrato emitirá documento atestando a 
visita técnica e procederá com o Recebimento Provisório do Serviço dando por 
prestado o serviço,  encaminhando-o ao Gestor do Contrato; 

c) O Gestor do Contrato procederá com a emissão da NLP e enviará o processo 
para pagamento. 

20.3. Para recebimento de tokens (Item 5): 

a) Caso o tokens sejam fornecidos pelo mesmo fornecedor que os certificados, 
deverão ser entregues, quando solicitado, aos titulares do certificado no 
momento da emissão deste; 

b) Caso a empresa forneça apenas os tokens, deverá proceder com a entrega, 
aos cuidados da Unidade Técnica, no seguinte endereço: Seção de 
Almoxarifado do TRE-AL, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D – 
Serraria, Maceió-AL, Tel: (82) 3328-1947, no horário das 08 às 18 horas, das 
segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–feiras), CEP: 
57046–000; 

c) O Almoxarifado procederá com o recebimento do item e o encaminhará para a 
Unidade Técnica para verificação dos itens e emissão do Termo de 
Recebimento Provisório; 
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d) O Fiscal de Contrato procederá com a verificação do item quanto sua 
conformidade com os termos da ARP e emitirá um Termo de Recebimento 
Provisório, encaminhando-o em seguida ao Gestor do Contrato juntamente 
com os itens recebidos; 

e) O Gestor do Contrato emite a NLP e encaminha o processo para pagamento. 

20.4.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.5.    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. 
 
20.6.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.7.    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. 
 
20.8.     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 bens por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% 
sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a 
penalidade de 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
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total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de 
fornecimento. 

b.2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou Ata de Registro de Preços, no 
caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

b.3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou Ata de Registro de Preços, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de 
fornecimento. 
 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e  
 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
 
21.2. 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.  
 
21.3. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
 
21.4. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
21.5.  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.. 
 
21.6.  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. 
 
21.7.  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.  
 
21.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
21.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
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21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
21.13. 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.  
 
21.14.  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. 
 
21.15.  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 as Fazendas 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e 

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

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, 
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Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
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 das Despesas nº 
33.90.30 (Material de Consumo) e 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). 
 
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 

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. 
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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; 
ANEXO I-A – Descrição dos itens e valores máximos admitidos; 
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, 23 de novembro de 2021. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

QUADRO RESUMO  

01. Objeto 

 Registro de Preços para: 

 Item I - Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF) 
 Item II - Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ) 
 Item III - Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ) 
 Item IV - Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais 
 Item V - Mídia criptográfica do tipo Token 

02. Quantidade 

  

  

Item Descrição Quantidade 

I Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF) 52 

II Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ) 1 

III Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ) 1 

IV 
Visita técnica para validação e emissão de certificados 
digitais 

5 

V Mídia criptográfica do tipo Token 53 

  

03. Resumo da 
Especificação do 
Objeto 

A especificação completa encontra-se no item 3.1, abaixo é 
apresentado apenas um resumo: 

 Item I - Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF) 
o Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil; 
o Compatível com a AC-JUS; 
o Validade de 03 anos a contar da data de emissão; 

 Item II - Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ) 
o Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil; 
o Compatível com AC-JUS; 
o Validade de 03 anos a contar da data de emissão; 

 Item III - Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ) 
o Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil; 
o Compatível com AC-JUS; 
o Habilitado para conectividade com o eSocial; 
o Validade de 01 ano a contar da data de emissão; 

 Item IV - Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais 
o As visitas para emissão dos certificados deverão ser realizadas 

na sede do TRE-AL; 
o As validações serão realizadas dentro do horário de 
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funcionamento da Contratante; 
o Deverão ser emitidos. no mínimo, 10 (dez) certificados digitais 

por visita, salvo  quando aprovada pela Direção-Geral; 
 Item V - Mídia criptográfica do tipo Token 

o Token criptográfico USB capaz de armazenar certificados, 
chaves e cadeias de certificados aderentes às normas do 
Comitê Gestor da ICP-Brasil; 

o Total compatibilidade com os certificados digitais A3; 
o Possuir Conector USB (Universal Serial Bus) tipo A, versão 2.0, 

ou superior compatível com 2.0; 

04. Valor Estimado A ser preenchido pela Seção de Compras. 

05. Justificativa 

Com a instituição do eSocial, decorrente do Decreto Nº 8.373/2014, foi criada 
obrigação legal para o TRE-AL consistindo principalmente de envio de 
informações de folha de pagamento e declarações de rendimentos para a 
Receita Federal através da transmissão de arquivos, assinados por certificado 
digital tipo e-CNPJ, no formato eSocial. 

Para suprir tal obrigação, o TSE desenvolveu solução capaz de extrair as 
informações necessárias do SGRH e transmiti-la para o eSocial, porém a 
solução requer um certificado e-CNPJ do tipo A1 para assinatura e 
transmissão dos arquivos para o eSocial. 

Além diso, há a necessidade de eventual renovação de certificado, com 
expiração nos próximos 12 meses, ou subtituição de tokens danificados com a 
consequente substituição de certificados. Assim, é necessário manter 
instrumento adequado para garantir demandas emergenciais e eventuais 
substituições de certificados. 

06. Prazo de 
Entrega 

Os Vouchers, ou instrumento equivalente,  para emissão de certificado deve 
ser emitido e entregue ao Fiscal Técnico em até 5 dias úteis após o 
recebimento de Ordem de Fornecimento pela Contratada. 

Quando solicitado, o token criptográfico deverá ser entregue no momento de 
emissão do certificado que nele ficará armazenado em caso de a empresa 
fornecedora do certificado também fornecer o token. Caso contrário, será 
dado um prazo de 30 dias corridos para entrega. 

 
A visita técnica será realizada mediante agendamento em data não superior a 
5 dias úteis contados a partir da Ordem de Fornecimento; 

07. Adjudicação Ver item 2.9 

08. Classificação 
Orçamentária 

(A cargo da COFIN). 

09. Local de 
Entrega 

 Quando certificado digital A3: entregue diretamente ao titular do 
certificado 

 Quando certifciado digital A1: entregue eletronicamente via e-mail ou 
site diretamente ao titular do certificado 

 Quando visita técnica: a ser realizada na sede do TRE-AL 
 Qundo token criptográfico: entregue diretamente ao titular do 

certificado, quando solicitado em conjunto com o certificado, caso 
contrário deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado deste 
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Regional, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D – Serraria, 
Maceió-AL, Tel: (82) 3328-1947, no horário das 08 às 18 horas, das 
segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–feiras. 

10. Unidade 
Fiscalizadora 

TRE-AL/STI/CSCOR/SEDESC 

11. Unidade 
Gestora 

A definir, na forma da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017 

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 

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

Registro de Preços para aquisição de: 

Item Descrição 
Quantidade 
Mínima 

Quantidade 
Total 

I Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF) 0 52 

II Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ) 0 1 

III Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ) 1 1 

IV 
Visita técnica para validação e emissão de certificados 
digitais 

0 5 

V Mídia criptográfica do tipo Token 0 53 

  

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

 Item I:  certificado digital para pessoa física, tipo A3, emitido por Autoridade 
Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil, com validade de 03 (três) anos; 

 Item II: certificado digital para pessoa jurídica, tipo A3, qemitido por Autoridade 
Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil, com validade de 03 (três) anos; 
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 Item III: certificado digital para pessoa jurídica, tipo A1, qemitido por Autoridade 
Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil, Habilitado para conectividade com o eSocial,  com validade de 01 (um) ano; 

 Item IV: visita técnica pra validação e emissão de certificaçãos digitais realizadas, 
mediante agendamento, na sede do TRE-AL em horário de expediente; 

 Item V: Token criptográfico USB para armazenamento de certificados digitais A3 
emitidos por Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil 

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

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

Os certificados digitais são necessários neste Regional nas seguintes atividades 
exemplificativas: 

 Atuação dos pregoeiros no site Comprasnet; 
 Atividades relacionadas à elaboração da folha de pagamento do tribunal, com envio 

de dados à Receita Federal do Brasil; 
 Atividades próprias da Coordenadoria de Orçamento e Finanças, da Coordenadoria de 

Controle Interno e da Coordanoria de Material e Patrimônio; 
 Envio de informações para o eSocial; 

Para atender tais demandas é necessária a aquisição contínua dos certificados com 
vencimento próximo com a finalidade de evitar descontinuidade dos serviços dependentes 
deste tipo de ferramenta. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

Tem-se por objetivo atender demanda de aquisição e renovação contínua 
dos certificados com vencimento próximo com a finalidade de evitar descontinuidade dos 
serviços dependentes deste tipo de ferramenta. 

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

Com o registro de preços de certificados digitais e dispositivos tokens, pretende-se alcançar 
os seguintes benefícios: 

1. Aumentar e manter os serviços que fazem uso de certificado digital com elevado padrão 
de desempenho, qualidade e confiabilidade; 

2. Garantir a autenticidade, integridade e o não repúdio das transações realizadas. 

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

Como se trata de item operacional, a contratação tem o condão de viabilização das 
atividades vinculadas às seguintes metas: 

Indicador 5: Taxa de congestionamento de processos judiciais: com o Processo Eletrônico os 
certificados digitais passaram a ser essenciais para permitir o trabalho dos magistrados e 
servidores; 

Indicador 14: Acompanhamento trimestral da execução orçamentária: vez que a COFIN usa 
certificados digitais para o desenvolvimento de determinadas atividades; 

Indicador 15: Índice de perda orçamentária: vez que a COFIN usa certificados digitais para o 
desenvolvimento de determinadas atividades; 

Indicador 16: Aderência da execução ao planejamento orçamentário: vez que a COFIN usa 
certificados digitais para o desenvolvimento de determinadas atividades; 
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Indicador 17: Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e 
serviços: vez que os pregoeiros necessitam de certificados digitais para atuação nos 
pregões eletrônicos. 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando os Estudo 
Preliminares presentes no documento SEI nº 0905376. 

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

Considerando a atualização do PJE para a versão 2.1, que extingue a obrigatoriedade de 
certificados digitais. 

Considerando a iminente a expiração dos certificados dos servidores e magistrados 
(0921210). 

Considerando que o certificado eCNPJ  atualmente utilizado pela COPES para prestar 
informações à Receita Federal é do tipo A1 com expiração para o primeiro semestre de 
2022. 

A demanda foi estimada de acordo com a quantidade de certificados com expiração 
prevista para os próximos 12 meses. Como a maioria dos certificados é utilizada atualmente 
no PJE, e este não mais exigirá certificado digital, os certificados serão emitidos de acordo 
com a demanda dos servidores, Unidades ou pela Administração, não cabendo previsão de 
quantidade mínina nesses casos. 

Item Demanda Prevista Demanda Contratada 

I 0 52 

II 0 1 

III 1 1 

IV 0 5 

V 0 53 

  

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

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos por 
diferentes empresas no mercado de TIC, visto que o tipo do objeto a ser adquirido pode 
ser facilmente encontrado no mercado. 

Não se observa nenhum tipo de problema ou dificuldade em sua 
aquisiçao. 

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

Trata-se de contratação de bens e serviços comuns, de acordo com o 
parágrafo único do art. 1º da Lei do Pregão Eletrônico, n. 10.250/2002, “aqueles cujos 
padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 
meio de especificações usuais no mercado”. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

No contexto desta contratação e de acordo com os requisitos levantados, 
verifica-se que o objeto poderá ser divido em itens, e que a divisão não traz prejuízo para 
o objetivo final almejado. Portanto, o objeto deve ser dividido em 5 (cinco) itens, a saber: 

  

Grupo Item Descrição 
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Grupo Item Descrição 

1 

I Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF) 

II Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ) 

III Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ) 

IV Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais 

2 V Mídia criptográfica do tipo Token 

A adjudicação para cada Grupo será realizada para um único fornecedor. Esse entendimento 
se deve ao fato dos bens e serviços agrupados estarem intrinsecamente relacionados. Não 
há como um fornecedor realizar visita para em emissão de certificado de outro fornecedor, 
contudo é possível utilizar qualquer mídica criptográfica compatível para armazenamento 
de certificados A3. 

2.10 Vigência 

A vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses a partir 
da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. 

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, é pela contratação por licitação 
via pregão. 

  

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação de 
ambiente. 

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

  

Como o certificado digital deverá ser emitido por Autoridade Certificadora 
credenciada pelo ICP-Brasil e adequerente a todas às suas normas aplicáveis. 

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

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

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

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

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à 
boa execução das obrigações contratuais; e 
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5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada 
o contraditório e ampla defesa. 

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

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 

1. Fornecer o(s) produtos(s) conforme especificações, quantidades, prazos e de
mais condições estabelecidas no Edital,  na Proposta e no Contrato; 

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

3. Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme 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. Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 

7. 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; 

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

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

Item I - Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF) 

1. Certificado e-CPF; 
2. Tipo A3; 
3. Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil; 
4. Compatível com a AC-JUS; 
5. Deve permitir a utilização para assinatura de documentos eletrônicos, e-mails, 

acesso a aplicações, logon de rede, entre otras destinações; 
6. Validade de 03 anos a contar da data de emissão; 
7. Deve englobar o respectivo serviço de autoridade de registro; 
8. A Contratada deverá oferecer, sem custo adicional, serviço de troca de titularidade 

para certificados solicitados, e ainda não emitidos, em um prazo máximo de 5 dias 
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úteis a contar da manifestação da Contratante, em canal disponibilizado pela 
Contratada para este fim; 

9. Caso a emissão do certificado seja feita de forma remota, o procedimento deve ser 
suportado no Windows 10 ou superior e MacOS 11 ou superior. 

Item II - Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ) 

1. Certificado para pessoa jurídica; 
2. Tipo A3; 
3. Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil; 
4. Compatível com AC-JUS; 
5. Deve permitir a utilização para assinatura de documentos eletrônicos, e-mails, 

acesso a aplicações, logon de rede, entre outras destinações; 
6. Validade de 03 anos a contar da data de emissão; 
7. Deve englobar o respectivo serviço de autoridade de registro; 
8. Caso a emissão do certificado seja feita de forma remota, o procedimento deve ser 

suportado no Windows 10 ou superior e MacOS 11 ou superior. 

Item III - Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ) 

1. Certificado para pessoa jurídica; 
2. Tipo A1; 
3. Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor do ICP-Brasil; 
4. Compatível com AC-JUS; 
5. Deve estar habilitado para conectividade com o eSocial; 
6. Deve permitir a utilização para assinatura de documentos eletrônicos, e-mails, 

acesso a aplicações, logon de rede, entre otras destinações; 
7. Validade de 01 ano a contar da data de emissão; 
8. Deve englobar o respectivo serviço de autoridade de registro; 
9. Emissão deve ser suportada em computadores com Windows 10 ou superior e MacOS 

11 ou superior. 

Item IV - Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais 

1. O serviço compreende a realização de visita técnica com o objetivo de realizar a 
validação e emissão dos certificados digitais Tipo A1 para pessoa jurídica; Tipo A3 
para pessoa física e jurídica; 

2. As visitas para emissão dos certificados deverão ser realizadas na sede do TRE-AL; 
3. Deverão ser emitidos. no mínimo, 10 (dez) certificados digitais por visita, salvo em 

caso de necessidade aprovada pela Direção-Geral; 
4. A visita para emissão de certificados para magistrados poderão ocorrer 

individualmente; 
5. A Contratante proverá espaço físico e acesso à internet para a realização das visitas; 
6. A eventual necessidade de utilização de equipamentos e acessórios de informática, 

necessários à realização de todas as atividades de validação e emissão dos 
certificados, deverá ser sanada pela Contratada; 

7. As validações serão realizadas dentro do horário de funcionamento da Contratante; 
8. Na impossibilidade de comparecimento do Magistrado ou Servidor, no período 

programado para emissão dos certificados, o serviço de visita local será considerado 
como prestado. 

Item V - Mídia criptográfica do tipo Token 
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1. Token criptográfico USB capaz de armazenar certificados, chaves e cadeias de 
certificados aderentes às normas do Comitê Gestor da ICP-Brasil; 

2. Total compatibilidade com os certificados digitais A3; 
3. Possuir Conector USB (Universal Serial Bus) tipo A, versão 2.0, ou 

superior compatível com 2.0; 
4. Permitir a conexão direta na porta USB sem a necessidade de interface intermediária 

de leitura; 
5. Possuir capacidade de armazenamento de certificados e chaves privadas de, no 

mínimo, 64 Kbytes; 
6. Ter suporte à tecnologia de chaves pública/privada (PKI), com geração on-board do 

par de chaves RSA de, no mínimo, 2048 bits; 
7. Compatibilidade e disponibilização de drivers para peno uso nas plataformas 

Windows 10 ou superior e MacOS 11 ou superior; 
8. Permitir a criação de senha de acesso ao dispositivo de, no mínimo, 06 (seis) 

caracteres; 
9. Permitir a criação de senhas alfanuméricas; 
10. Permitir a geração de chaves protegidas por PIN (Personal Identification Number); 
11. Permitir a inicialização e reinicialização do token mediante a utilização de PUK (Pin 

Unlock Key); 
12. Suporte aos principais navegadores do mercado, entre os quais, Microsoft Internet 

Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Google Chrome; 
13. O sofware de gerencialmente do dispositivo deverá estar no idioma Português do 

Brasil e deve permitir: 
1. Gerenciamento do dispsitivo; 
2. Exportação dos certificados armazenados no dispositivos; 
3. Importação de certificados em formato PKCS#7 para área de armazenamento 

do dispositivo; 
4. Visualização de certificados armazenados no dispositivo; 
5. Remoção de chaves e outros dados contidos mediante autenticação do titular/ 
6. Reutilização de dispositivos bloqueados por meio de remoção total dos dados 

armazenados e geração de nova senha de acesso; 
14. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, contado a partir do 

aceite definitivo do token; 

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): 

 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; 

 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; 

 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. 

Recebimento do Objeto: 
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1. Para o recebimento de certificados (itens I, II e III): 
1. O Fiscal do Contrato emitirá, após o recebimento de todos os certificados 

previstos na Ordem de Fornecimento, um Termo de Recebimento Provisório e o 
encaminhará ao Gestor do Contrato. 

2.  O Gestor do Contrato procederá com com a emissão da NLP e a encaminhará 
para pagamento. 

2. Para recebimento das visitas técnicas (Item IV): 
1. Os titulares dos certificados emitidos durante a visita técnica comunicarão, via 

e-mail ao Fiscal do Contrato, um Termo de Aceite do certificado, e 
eventualmente do token se for o caso, informando ter sido feito durante a 
visita técnica. 

2. O Fiscal do Contrato, uma vez recebido os termos de Aceite, procederá com o 
Ateste Proviório do Serviço. Caso nenhum servidores compareça para emissão 
do certificado, o Fiscal do Contrato emitirá documento atestando a visita 
técnica e procederá com o Recebimento Provisório do Serviço dando por 
prestado o serviço,  encaminhando-o ao Gestor do Contrato. 

3. O Gestor do Contrato procederá com a emissão da NLP e enviará o processo 
para pagamento. 

3. Para recebimento de tokens (Item V) 
1. Caso o tokens sejam fornecidos pelo mesmo fornecedor que os certificados, 

deverão ser entregues, quando solicitado, aos titulares do certificado no 
momento da emissão deste. 

2. Caso a empresa forneça apenas os tokens, deverá proceder com a entrega, 
aos cuidados da Unidade Técnica, no seguinte endereço: Seção de 
Almoxarifado do TRE-AL, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D – 
Serraria, Maceió-AL, Tel: (82) 3328-1947, no horário das 08 às 18 horas, das 
segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–feiras) 

3. O Almoxarifado procederá com o recebimento do item e o encaminhará para a 
Unidade Técnica para verificação dos itens e emissão do Termo de 
Recebimento Provisório; 

4. O Fiscal de Contrato procederá com a verificação do item quanto sua 
conformidade com os termos da ARP e emitirá um Termo de Recebimento 
Provisório, encaminhando-o em seguida ao Gestor do Contrato juntamente 
com os itens recebidos; 

5. O Gestor do Contrato emite a NLP e encaminha o processo para pagamento. 

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

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

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

2. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o 
Fornecedor. 
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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 a aquisição de certificados digitais de uso comum. 

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

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

1. Advertência: 

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

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

2. Multa de: 

1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na 
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

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

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

2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação 
assumida; 

3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento. 

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

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública. 
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2. As sanções previstas nos itens "1.1", "1.3" e "1.4" do item 1 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa; 

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

4. 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) 

Não se observam requisitos técnicos que possam influenciar na aquisição. 

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

1. Ordem de Fornecimento: usar modelo SEI 
2. Recebimento Provisório: usar modelo SEI 
3. NLP: usar modelo SEI 

Maceió, 10 de setembro de 2021. 

 
 

 LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO 
Coordenador 

 
 

ALEX HENRIQUE MONTE NUNES 
 Chefe de Seção 

 
 

RODRIGO FERREIRA MOURA 
 Técnico Judiciário 
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ANEXO I-A 
 
 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  VALOR MÁXIMO 
UNITÁRIO  

VALOR MÁXIMO 
TOTAL 

01 

Certificado digital A3  
para pessoa física 

(eCPF). 
 

Unidade 52 R$ 340,84 R$ 17.723,55 

   02 

Certificado digital A3 
para pessoa jurídica 

(eCNPJ). 
 

Unidade 1 R$ 431,73 R$ 431,73 

   03 

Certificado digital A1 
para pessoa jurídica 

(eCNPJ). 
 

Unidade 1 R$ 206,36 R$ 206,36 

04 

Certificado digital A1 
para pessoa jurídica 

(eCNPJ). 
 

Unidade 5 R$ 77,72 R$ 388,60 

   05 
Mídia criptográfica do 

tipo Token. 
Unidade 53 R$ 30,56 R$ 1.619,68 
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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 0004105-81.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 71/2021 

 
 

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 
71/2021, 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 71/2021: 

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 71/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DOS PRAZOS E DA VISITA TÉCNICA 
 
3.1. O prazo máximo de entrega dos vouchers é de 5 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente. 
 
3.2.       O token criptográfico, quando solicitado, deverá ser entregue no momento de 
emissão do certificado que nele ficará armazenado em caso de a empresa fornecedora do 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR UNITÁRIO  
 (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 
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certificado também fornecer o token. Caso contrário, será dado um prazo de 30 (trinta) dias 
corridos para entrega. 
 
3.3.        A visita técnica será realizada mediante agendamento em data não superior a 5 
dias úteis contados a partir da Ordem de Fornecimento.  
 
3.4. 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. 
 
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. 
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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) produtos(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços,  
na Ordem de Fornecimento e na Proposta; 

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

d) 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; 

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

f) 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; 

g)  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; 

h) Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qu
alquer problema detectado ou ao andamento de atividades de suporte; 

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
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idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazendas Estadual e Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  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. Para o recebimento de certificados (itens 1, 2 e 3): 

a) O Fiscal do Contrato emitirá, após o recebimento de todos os certificados 
previstos na Ordem de Fornecimento, um Termo de Recebimento Provisório e o 
encaminhará ao Gestor do Contrato; 

b) O Gestor do Contrato procederá com com a emissão da NLP e a encaminhará 
para pagamento. 

6.2.     Para recebimento das visitas técnicas (Item 4): 

a) Os titulares dos certificados emitidos durante a visita técnica comunicarão, via 
e-mail ao Fiscal do Contrato, um Termo de Aceite do certificado, e 
eventualmente do token se for o caso, informando ter sido feito durante a 
visita técnica; 

b) O Fiscal do Contrato, uma vez recebido os termos de Aceite, procederá com o 
Ateste Provisório do Serviço. Caso nenhum servidores compareça para 
emissão do certificado, o Fiscal do Contrato emitirá documento atestando a 
visita técnica e procederá com o Recebimento Provisório do Serviço dando por 
prestado o serviço,  encaminhando-o ao Gestor do Contrato; 

c) O Gestor do Contrato procederá com a emissão da NLP e enviará o processo 
para pagamento. 

6.3.    Para recebimento de tokens (Item 5): 

a) Caso o tokens sejam fornecidos pelo mesmo fornecedor que os certificados, 
deverão ser entregues, quando solicitado, aos titulares do certificado no 
momento da emissão deste; 

b) Caso a empresa forneça apenas os tokens, deverá proceder com a entrega, 
aos cuidados da Unidade Técnica, no seguinte endereço: Seção de 
Almoxarifado do TRE-AL, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D – 
Serraria, Maceió-AL, Tel: (82) 3328-1947, no horário das 08 às 18 horas, das 
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segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–feiras), CEP: 
57046–000; 

c) O Almoxarifado procederá com o recebimento do item e o encaminhará para a 
Unidade Técnica para verificação dos itens e emissão do Termo de 
Recebimento Provisório; 

d) O Fiscal de Contrato procederá com a verificação do item quanto sua 
conformidade com os termos da ARP e emitirá um Termo de Recebimento 
Provisório, encaminhando-o em seguida ao Gestor do Contrato juntamente 
com os itens recebidos; 

e) O Gestor do Contrato emite a NLP e encaminha o processo para pagamento. 

6.4.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.5.    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. 
 
6.6.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.7.    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. 
 
6.8.     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; 
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b.1.1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% 
sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a 
penalidade de 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de 
fornecimento. 

b.2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou Ata de Registro de Preços, no 
caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

b.3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou Ata de Registro de Preços, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de 
fornecimento. 
 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e  
 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
 
7.2. 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.  
 
7.3. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
 
7.4. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
7.5.  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.. 
 
7.6.  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. 
 
7.7.  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.  
 
7.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
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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. 
 
7.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
7.13. 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.  
 
7.14.  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. 
 
7.15.  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 as Fazendas 
Estadual e Municipal 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. 
 
8.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
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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 220, quarta-feira, 24 de novembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 36/2021

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 36/2021
(PAV SEI nº 0000942-70.2021.4.05.7000) - fornecimento de cartuchos de toner e de
unidades de imagem, para o suprimento de impressoras da marca Lexmark do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região - foi adjudicado e homologado em favor da empresa
SUPRYLASER SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME (CNPJ nº 16.479.787/0001-56), para o
Item 01, com o preço global de R$ 3.825,00 (três mil e oitocentos e vinte e cinco
reais).

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 23/11/2021) 090031-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2021

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 0003437-
74.2020.6 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica especializada em
atuar como Agente de Integração entre estudantes, instituições de ensino e parte
concedente de vagas de estágio, visando o desenvolvimento do Programa de Estágio do
Tribunal Regional Eleitoral do Acre (sede administrativa e cartórios)

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Coordenador de Material e Patrimônio

(SIDEC - 23/11/2021) 070002-00001-2021NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021 - UASG 70002

Nº Processo: 0002447-49.2021.6. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa
para a Aquisição imediata de agendas, conforme especificações contidas no Anexo I (Termo
de Referência), que integra este ato convocatório.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
24/11/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Alameda Ministro Miguel Ferrante, N. 224,
Portal da Amazônia - Rio Branco/AC ou https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-
00030-2021. Entrega das Propostas: a partir de 24/11/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/12/2021 às 10h00 no site
www.gov.br/compras.

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Coordenador de Material e Patrimônio

(SIASGnet - 23/11/2021) 70002-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 25/2021; PA SEI nº 0006820-96.2021.6.02.8000; Fund. Legal:
Resolução TSE n° 22.685/07; Partes: União, através do TRE/AL, CNPJ nº 06.015.041/0001-38
e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Alagoas, CNPJ sob o nº 12.334.827/0001-
10; Objeto: cessão temporária de uso de 62 urnas eletrônicas, para realização das eleições
da OAB/AL. Vigência: de sua assinatura até o dia 23/11/2021; Assinatura: 18/11/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2019; Processo SEI nº 0009160-
81.2019.6.02.8000; Fund. Legal: art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, e
no Parágrafo Primeiro da Cláusula Quinta do Contrato e no Parágrafo Terceiro da Cláusula
Quarta do referido Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, CNPJ/MF nº
06.015.041/0001-38 e a Sra. SÔNIA AMARAL SANTOS, inscrita no CPF sob o nº
723.742.764-49; Objeto: prorrogação da vigência do Contrato, que trata da locação do bem
imóvel - casa - localizado à Avenida Manoel Marciano, nº 418, Centro, São José da
Tapera/AL, pelo período de 24 (vinte e quatro) dias, até 30/11/2021; Valor mensal: R$
928,31; Valor total: R$ 742,65; Assinatura: 04/11/2021.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0004105-81.2021. Objeto: Registro de preço para contratação dos
serviços de emissão e validação de certificados digitais, com aquisição de tokens.. Total de
Itens Licitados: 5. Edital: 24/11/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00071-
2021. Entrega das Propostas: a partir de 24/11/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/12/2021 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e

(SIASGnet - 23/11/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 19/2021, para execução indireta de prestação de serviços. PARTES:
União, através do TRE-AP e a empresa V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E
IMPORTAÇÕES EIRELI. Objeto: Prestação de serviços de vigilância eletrônica, 24 (vinte
e quatro) horas. Valor do contrato: R$ 744.177,44 (setecentos e quarenta e quatro mil
e cento e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze)
meses a partir de sua assinatura. Data de assinatura: 22/11/2021. Signatários: Francisco
Valentim Maia, representante do TRE/AP, e Andrea Galleni Leao da Silva, representante
da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 3946/2020 TRE-AM Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.
15/2020, de prestação de serviços técnicos periódicos de manutenção preventiva e
corretiva na estação de tratamento de efluentes sanitários do TRE/AM. CONTR AT A N T E :
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADO (A): CASA NOVA
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Fundamentação Legal: com fundamento na Lei
8.666/93 e alterações posteriores, em especial seu art. 57, ll. Do Objeto: alterar a
CLÁUSULA DOZE (DO PREÇO), e o caput da CLÁUSULA VINTE (DA VIGÊNCIA). DO PREÇO:
valor global estimado de R$ 35.538,96 (trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais
e noventa e seis centavos). DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato é de
12 (doze) meses, ou seja, 01/12/2021 a 30/11/2022. Data da Assinatura: 19/11/2021.
Assinam: Desdor. Presidente WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo contratante, e o Senhor
LEONARDO BORGES FALCONE, pelo (a) contratado (a).

R E T I F I C AÇ ÃO

Na publicado no DOU n. 219 de 23/11/2021, seção 3, pág. 205, onde se lê
"Processo: (PAD) 3295/2019", leia-se: "Processo: (PAD) 3295/2021".

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATa de Registro de Preços nº 87/2021, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa ATEND TUDO COMERCIO E SERVIÇO S
LTDA, para eventual aquisição de Mobiliário Geral. FUNDAMENTO 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° 0011968-07.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses,
contados da data da sua assinatura. ASSINATURA: 22/11/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Weslei Silva Monteiro.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 14 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO
Marca / Modelo: Frisokar / Ofice

60 110,00

. 15 BANCADA DE TESTE DE URNA
Marca / Modelo: Marzo Vitórino / Conforme TR

15 2.500,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 098/2018, firmado entre o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. OBJETO:
Prorrogação de vigência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. PROCESSO
SEI Nº 00056928-87.2017.6.05.8000. ASSINATURA: 22/11/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE/BA e os Srs. Luciano Rodrigo Weiand e Diego da Silva Gonçalves,
pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 026/2021, firmado entre o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a empresa WDS ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Prorrogação de
vigência, prorrogar os postos acrescidos com o primeiro termo aditivo, bem como os itens
de deslocamento e horas extras. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, "b" e §1°, da Lei n.º
8.666/93. PROCESSO SEI Nº 0009971-86.2021.6.05.8000. ASSINATURA: 12/11/2021.
SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Wecslei Duarte de Souza,
pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: SEI 21.0.000001851-9. Espécie: Contrato TRE/GO nº 45/2021. Objeto: serviços de
suporte e subscrição do software zimbra network standard edition e aquisição de licenças.
Contratada: INOVA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Valor Global
anual: R$ 369.579,00. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência:
36 meses, contados do recebimento definitivo das licenças. PT: 02.122.0570.20GP.0052.
ND: 449040. Empenhos: 2021NE000402 e 2021NE000404, emitidos em 10/11/2021 e
11/11/2021. Signatários: Wilson Gamboge Júnior, Diretor-Geral do TRE/GO, pelo
Contratante. Thiago Madeira de Lima, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo SEI nº 21.0.000004418-8. Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 84/2018.
Objeto: prorrogação da vigência contratual até 23/11/2023. Valor Atualizado: R$ 40.126,32.
Empresa: ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA. CNPJ: 07.296.500/001-61. Fundamento
Legal: art. 57, II, da Lei no 8.666/93. Signatários: Wilson Gamboge Júnior, Diretor-Geral, do
TRE/GO, pelo Contratante. Wedson Carlos da Silva, pela Contratada.

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 37/2021

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
10/11/2021 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de suporte e garantia
para equipamentos de rede e aquisições de componentes, para atender as necessidades da
Justiça Eleitoral de Goiás, conforme condições, especificações, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00002 Novo Edital:
24/11/2021 das 09h00 às 17h59. Endereço: Praca Civica, 300 - Centro GOIANIA - GO.
Entrega das Propostas: a partir de 24/11/2021 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 06/12/2021, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

GISELLE DE BASTOS VIEIRA DELFINO E CASTRO
Secretária de Administração e Orçamento

(SIDEC - 23/11/2021) 070023-00001-2021NE000039

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021

O TRE-GO torna pública a homologação da licitação, modalidade Pregão, na forma
eletrônica, nº 31/2021 (Processo nº 21.0.000004879-5), que tem por objeto a contratação de serviços
de pintura, manutenções corretivas e acessibilidade do prédio do Cartório Eleitoral de Uruaçu.
Empresa vencedora: LC ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI (CNPJ n° 35.645.707/0001-30), no valor de R$
84.461,51 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos). Data
da homologação 22/11/2021. Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados.

Goiânia-GO, 23 de novembro de 2021.
GISELLE DE BASTOS VIEIRA DELFINO E CASTRO

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

 

DESPACHO

Maceió, 24 de novembro de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 24/11/2021, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0978141 e o código CRC 0E982CDF.

0004105-81.2021.6.02.8000 0978141v1
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Portaria DESIGNAÇÃO PREGOEIROS (0987391)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 225



Portaria DESIGNAÇÃO PREGOEIROS (0987391)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 226



De: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 13/12/2021 02:09 PM
Assunto: [pregoeiro] [slc] Esclarecimento sobre o Edital 71-2021 {01}

 
 
 
 

From: SIGN DIGITAL <signdigitalgbi@gmail.com>
 To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>

 Date: Fri, 10 Dec 2021 11:35:58 -0300
 Subject: [slc] Esclarecimento sobre o Edital 71-2021 {01}

  
Bom dia!
 
Sobre a execução de dos serviços propostos no Edital 71-2021 para emissão de certificados digitais, gostaríamos de
saber se o TRE aceita a emissão na modalidade de VideoConferência, tendo em vista que o edital não prevê essa
possibilidade. 
 

 
Atenciosamente, 
 
Wander Azevedo

E-mail SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS EMPRESA (0987915)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 227



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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2021.
Senhor Coordenador,
 
A empresa SIGN Digital, solicita os esclarecimentos

contidos no evento 0987915

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 13/12/2021, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0987916 e o código CRC 80E7D98C.

0004105-81.2021.6.02.8000 0987916v1
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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 dezembro de 2021.
À SEDESC, 
 
Para prestar os esclarecimentos solicitados no Despacho

PREG 0987916. 
 
Atenciosamente, 
 
Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 13/12/2021, 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
0987949 e o código CRC FC9007CD.

0004105-81.2021.6.02.8000 0987949v1
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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 dezembro de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Em resposta à questão levantada pela empresa no

evento SEI 0987915, informo que emissão de certificados na
modalidade vídeo conferência se equipara à modalidade
presencial, onde o servidor comparece ao endereço indicado
pelo fornecedor para emissão de seu certificado, sendo
aceita quando não é solicitada Visita Técnica pelo
Tribunal.

Quando a Visita Técnica (Item IV do Termo de
Referência - Anexo I) é requisitada pelo Tribunal, a emissão
do certificado deve ser feita de forma presencial nas
instalações do TRE-AL, não sendo aceita a modalidade de
vídeo conferência neste caso.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ALEX HENRIQUE MONTE NUNES, Técnico
Judiciário, em 13/12/2021, às 19:02, 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
0988041 e o código CRC 004FC604.

0004105-81.2021.6.02.8000 0988041v1
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Esclarecimento 14/12/2021 08:14:39
 
A empresa SIGN Digital, solicita o seguinte esclarecimento: ..."Sobre a execução de dos serviços propostos no Edital 71-
2021 para emissão de certificados digitais, gostaríamos de saber se o TRE aceita a emissão na modalidade de
VideoConferência, tendo em vista que o edital não prevê essa possibilidade. ..."

 
Fechar
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Resposta 14/12/2021 08:14:39
 
Instada a manifestar-se, a unidade requisitante assim informou: ...´Em resposta à questão levantada pela empresa no
evento SEI 0987915, informo que emissão de certificados na modalidade vídeo conferência se equipara à modalidade
presencial, onde o servidor comparece ao endereço indicado pelo fornecedor para emissão de seu certificado, sendo aceita
quando não é solicitada Visita Técnica pelo Tribunal. Quando a Visita Técnica (Item IV do Termo de Referência - Anexo I) é
requisitada pelo Tribunal, a emissão do certificado deve ser feita de forma presencial nas instalações do TRE-AL, não sendo
aceita a modalidade de vídeo conferência neste caso. ..."

 
Fechar
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Neg.: 71-2021
À,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL

REFERENTE:
Pregão Eletrônico N.º: 71 - 2021
Modalidade: MENOR PREÇO POR ITEM
Processo Nº: 0004105-81.2021.6.02.8000
Data da negociação: 14/12/2021 às 14:00 hrs

IE: 35.600.746.401 CNPJ: 21.308.480/0001-22
Ins. Municipal: 20026631 Ins. Estadual: 797.089.188.110
Endereço: Rua Marechal Rondon, N° 401, Sala 03, Setor Jardim América, Ribeirão
Preto - SP, Cep: 14.020-220
Fone: 11 3504-8750 E-mail: licitacoes@rpcd.com.br
Banco: BANCO DO BRASIL Agência nº 3388-X Conta Corrente nº 7505-1
Contato: JULIANA CRISTINA MOREIRA GUIMARÃES

PROPOSTA COMERCIAL

DO OBJETO: Registro de Preços de serviços de emissão e validação de certificados digitais, com aquisição de tokens

ITEM Especificação Quant.
Total

Valor
Unitário Valor Total UNIDADE

1

CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FÍSICA
(ECPF) O CERTIFICADO ADERENTE AO PADRÃO DO
COMITÊ GESTOR DO ICP-BRASIL; COMPATÍVEL
COM A AC-JUS; VALIDADE DE 03 ANOS A CONTAR
DA DATA DE EMISSÃO;

MARCA CERTIFICADO: AC SOLUTI
MODELO: CERTIFICADO PF A3 3 ANOS

52 R$ 35,00 R$ 1.820,00 UNIDADE

2

CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA JURÍDICA
(ECNPJ) O CERTIFICADO ADERENTE AO PADRÃO
DO COMITÊ GESTOR DO ICP-BRASIL; O
COMPATÍVEL COM AC-JUS; O VALIDADE DE 03
ANOS A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO;

MARCA CERTIFICADO: AC SOLUTI
MODELO: CERTIFICADO CNPJ A3 3 ANOS

1 R$ 63,00 R$ 63,00 UNIDADE

4
VISITA TÉCNICA PARA VALIDAÇÃO E EMISSÃO DE
CERTIFICADOS DIGITAIS AS VISITAS PARA
EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DEVERÃO SER
REALIZADAS NA SEDE DO TRE-AL; AS

5 R$ 20,00 R$ 100,00 UNIDADE
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A AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, declara inteira submissão
aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02, do Decreto nº
5.450/05, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Pregão
Eletrônico n° 71-2021 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS –
TRE/AL, tem plena ciência do conteúdo e aceita todas as exigências do Edital e seus
anexos, O valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de
preço, nos quais estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive impostos,
taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra, salários, encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas, embalagens, transportes, seguros, peças de
reposição, materiais utilizados na manutenção e quaisquer outras despesas necessárias
que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto desta licitação, propondo
sua execução pelo valor R$ 1.983,00 (Mil novecentos e oitenta e três reais) observados
os valores unitários cotados na planilha acima.

1. CONDIÇÕES COMERCIAS:

 A proponente declara conhecer os termos do edital que rege o Pregão Eletrônico
nº 71-2021, bem como o objeto que o integra;

 Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à
especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo
com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

 Nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxa de
administração, lucro, encargos trabalhistas e despesas com seguros, frete, mão de
obra e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Pregão e
excluídos da composição dos preços ofertados.

 Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

2. VALIDADE DA PRPOSPOTA:

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

3. DA ENTREGA DOS SERVIÇOS:

VALIDAÇÕES SERÃO REALIZADAS DENTRO DO
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA
CONTRATANTE; DEVERÃO SER EMITIDOS NO
MÍNIMO, 10 (DEZ) CERTIFICADOS DIGITAIS POR
VISITA, SALVO QUANDO APROVADA PELA
DIREÇÃO-GERAL;

VALOR TOTAL
(Mil novecentos e oitenta e três reais) R$ 1.983,00
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 Prazo de entrega: Os Vouchers, ou instrumento equivalente, para
emissão de certificado deve ser emitido e entregue ao Fiscal Técnico em
até 5 dias úteis após o recebimento de Ordem de Fornecimento pela
Contratada.;

 A visita técnica será realizada mediante agendamento em data não
superior a 5 dias úteis contados a partir da Ordem de Fornecimento;

 Quando solicitado, o token criptográfico deverá ser entregue no
momento de emissão do certificado que nele ficará armazenado em caso
de a empresa fornecedora do certificado também fornecer o token. Caso
contrário, será dado um prazo de 30 dias corridos para entrega.

 Local da entrega: Quando certificado digital A3 - Entregue
diretamente ao titular do certificado;

 Quando certificado digital A1 - entregue eletronicamente via e-mail ou
site diretamente ao titular do certificado;

 Quando visita técnica: a ser realizada na sede do TRE-AL;

 Quando token criptográfico: entregue diretamente ao titular do
certificado, quando solicitado em conjunto com o certificado. Caso
contrário deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado deste Regional,
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D – Serraria, Maceió-AL,
Tel: (82) 3328-1947, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às
quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–feiras.

4. DA GARANTIA: Certificados A1 - Validade de 1 (um) ano;

 Certificado A3 - Validade de 3 (três) anos;

 TOKEN: Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação,
contado a partir do aceite definitivo do token;

 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.

5. PAGAMENTO:

 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:

Proposta EMPRESA AR RP CERTIFICAÇÃO - ITENS 01, 02 E 04 (0988833)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 235



 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 as
Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

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

6. DAS DECLARAÇÕES:

 O preço proposto abrange todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuições fiscais e para fiscais), mão-de-obra, prestação do serviço, leis
sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de
material e de pessoal, translado, seguro do pessoal utilizado nos serviços
contra riscos de acidente de trabalho, cumprimento de todas as obrigações
que a legislação trabalhista e previdenciária impõem ao empregador e
qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada no edital;

 Esta empresa declara que tem pleno conhecimento das condições
necessárias para a execução do objeto;

 Esta empresa declara que nos preços propostos acima estão incluídas todas
as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza
incidentes sobre o objeto desta Licitação;

 Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, os produtos cotados atendem
às especificações contidas no Termo de Referência e Memorial Descritivo,
bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades constantes das
especificações;

 Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta
implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos.

 Declaramos que a prestação do serviço atende às especificações do órgão.

Dados da Autoridade competente que assinará o Contrato:
Nome: JULIANA CRISTINA MOREIRA GUIMARÃES
Cargo: Procuradora
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Documento de Identidade: nº 5466356 Órgão Expedidor: SPTC-GO
CPF nº 035.827.821-07
Residente e domiciliado em: Goiânia-GO

Goiânia, 14 de dezembro de 2021.
Atenciosamente,

Juliana Cristina Moreira Guimarães
Procuradora
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À,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL

REFERENTE:
Pregão Eletrônico N.º: 71 - 2021
Modalidade: MENOR PREÇO POR ITEM
Processo Nº: 0004105-81.2021.6.02.8000
Data da negociação: 14/12/2021 às 14:00 hrs

RAZÃO SOCIAL: AR RP CERTIFICAÇÃO
DIGITAL EIRELI CNPJ: 21.308.480/0001-22

NOME FANTASIA: AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL
ENDEREÇO: Rua Marechal Rondon, N° 401, Sala 03, Setor Jardim América
BAIRRO: Jardim América CIDADE: Ribeirão Preto
UF: SP CEP: 14.020.220
TELEFONE: (11) 3504-8750 E-mail: licitacoes@rpcd.com.br
Banco: Caixa Econômica Federal Agência nº 003 OP: Conta Corrente nº
587-0
Banco: Santander Agência nº 910 Conta Corrente nº 13000741-0

Responsável Contratual: JULIANA CRISTINA MOREIRA GUIMARÃES
Função: Procuradora
Telefone: (11) 3504-8750
E-mail: licitacoes@rpcd.com.br
RG: 5466356 STPC/GO CPF: 035.827.821-07

Goiânia, 14 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Juliana Cristina Moreira Guimarães
Procuradora
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1

Art. 1º Autorizar, ad referendum do Conselho Diretor, o
Superintendente Regional do Incra no Estado do Paraná, assistido
pela Procuradoria Federal Especializada, a realizar acordo extraju-
dicial consoante à Matrícula nº 2739, referente à Comunidade Qui-
lombola Invernada Paiol de Telha, com área registrada de 81,4790ha
no valor total de R$ 3.340.639,00 (três milhões, trezentos e quarenta
mil, seiscentos e trinta e nove reais), localizado no município de
Reserva do Iguaçu, comarca de Pinhão/PR.

Art. 2º Condicionar, que o termo de acordo se opere livre e
desimpedido, bem como à renúncia de todas às ações envolvendo o
imóvel, conforme preceitua os artigos 11 e 13 da Norma de Execução
Conjunta nº 03, de 21 de junho de 2010 e ao rito da Instrução
Normativa nº 72, de 17 de maio de 2012.

Art. 3º Condicionar, ainda, a assinatura do termo de acordo à
aquiescência do Ministério Público Federal em Audiência de Conciliação,
conforme preceitua o art. 12 da Norma de Execução Conjunta nº 03, de 21 de
junho de 2010, bem como a homologação judicial pelo juízo competente.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LEONARDO GÓES SILVA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS
COMITÊ DE DECISÃO REGIONAL

RESOLUÇÃO No- 5, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016

O COMITÊ DE DECISÃO REGIONAL DA SUPERIN-
TENDÊNCIA REGIONAL DE GOIÁS DO INSTITUTO NACIO-
NAL DE COLANIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, Au-
tarquia Federal criada pelo Decreto-lei n°1.100, de 09 de julho de 1970,
alterado pela lei n°7.231, de 23 de outubro de 1984, representado por seu
Coordenador, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso
VI, do Artigo 132 do Regimento Interno do Incra e tendo em vista a
decisão adotada em sua reunião, realizada em 07 de Outubro de 2016, e;

Considerando o interesse desta Autarquia em obter o imóvel
rural denominado "Fazenda Torres Taquari/Tira Teima", com área
registrada de 2.314,3563 hectares e medida e avaliada de 2.328,6121
hectares, situado no Município de Caiapônia, Estado de Goiás, ca-
dastrada no INCRA sob o n° 932.043.011.401-5, para fins de as-
sentamento de trabalhadores rurais, de acordo com as metas esta-
belecidas no Programa de Reforma Agrária;

Considerando que o processo de aquisição da área foi ins-
truído de acordo com a Lei nº 8629/93 e suas alterações, bem como
a Instrução Normativa nº 83/2015;

Considerando que a aquisição do imóvel rural "Fazenda Tor-
res Taquari/Tira Teima", visa atender a demanda por terras na região
de Caiapônia, Estado de Goiás;

Considerando as boas características edafoclimáticas do imó-
vel, bem como sua boa situação geográfica, além da existência de in-
fraestrutura de benfeitorias que poderá ser aproveitada na atividade agro-
pecuária no Projeto de Assentamento a ser implantado pela Autarquia;

Considerando que o valor proposto para indenização dos
proprietários do imóvel é de R$ 21.245.420,12 (vinte e um milhão,
duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais e doze
centavos), sendo R$ 19.248.259,75 (dezenove milhões, duzentos e
quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e
cinco centavos) para indenização da terra nua, e R$ 1.997.160,37 (um
milhão, novecentos e noventa e sete mil, cento e sessenta reais e
trinta e sete centavos) para indenização das benfeitorias;

Considerando as disposições do §1º do artigo 34 da Instrução
Normativa 83/2015, resolve:

Art. 1° - Aprovar o prosseguimento dos autos com vistas à
edição de Decreto Declaratório de interesse social do imóvel rural
denominado "Fazenda Torres Taquari/Tira Teima", com área regis-
trada de 2.314,3563 hectares e medida e avaliada de 2.328,6121
hectares, situado no Município de Caiapônia, Estado de Goiás, ca-
dastrada no INCRA sob o n° 932.043.011.401-5, com o valor in-
denizatório de R$ 21.245.420,12 (vinte e um milhão, duzentos e
quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais e doze centavos),
sendo R$ 19.248.259,75 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e
oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos)
para indenização da terra nua, já deduzido o passivo ambiental, que
deverão ser convertidos em Títulos da Dívida Agrária - TDA e R$
1.997.160,37 (um milhão, novecentos e noventa e sete mil, cento e
sessenta reais e trinta e sete centavos) para indenização das ben-
feitorias em moeda corrente.

Art.2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GILSON DE OLIVEIRA FILHO
Coordenador do Comitê

RESOLUÇÃO No- 6, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016

O COMITÊ DE DECISÃO REGIONAL DA SUPERIN-
TENDÊNCIA REGIONAL DE GOIÁS DO INSTITUTO NA-
CIONAL DE COLANIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - IN-
CRA, Autarquia Federal criada pelo Decreto-lei n°1.100, de 09 de
julho de 1970, alterado pela lei n°7.231, de 23 de outubro de 1984,
representado por seu Coordenador, no uso das atribuições que lhe são

conferidas pelo Inciso VI, do Artigo 132 do Regimento Interno do
Incra e tendo em vista a decisão adotada em sua reunião, realizada em
07 de Outubro de 2016, e;

Considerando o interesse desta Autarquia em obter o imóvel
rural denominado "Fazenda Campo Belo, também conhecida por Ca-
beceira do Beco", com área registrada de 1.206,2968 hectares e medida
e avaliada de 1.196,3853 hectares, situado no Município de Piranhas,
Estado de Goiás, cadastrada no INCRA sob o n° 932.086.001.392-1,
para fins de assentamento de trabalhadores rurais, de acordo com as
metas estabelecidas no Programa de Reforma Agrária;

Considerando que o processo de aquisição da área foi ins-
truído de acordo com a Lei nº 8629/93 e suas alterações, bem como
a Instrução Normativa nº 83/2015;

Considerando que a aquisição do imóvel rural "Fazenda
Campo Belo, também conhecida por Cabeceira do Beco", visa aten-
der a demanda por terras na região de Piranhas, Estado de Goiás;

Considerando as boas características edafoclimáticas do imó-
vel, bem como sua boa situação geográfica, além da existência de
infraestrutura de benfeitorias que poderá ser aproveitada na atividade
agropecuária no Projeto de Assentamento a ser implantado pela Au-
tarquia;

Considerando que o valor proposto para indenização dos pro-
prietários do imóvel é de R$ 7.357.808,31 (sete milhões, trezentos e
cinquenta e sete mil, oitocentos e oito reais e trinta e um centavos), sendo
R$ 6.843.119,93 (seis milhões, oitocentos e quarenta e três mil, cento e
dezenove reais e noventa e três centavos) para indenização da terra nua,
e R$ 514.688,38 (quinhentos e quatorze mil, seiscentos e oitenta e oito
reais e trinta e oito centavos) para indenização das benfeitorias;

Considerando as disposições do §1º do artigo 34 da Instrução
Normativa 83/2015, resolve:

Art. 1° - Aprovar o prosseguimento dos autos com vistas à
edição de Decreto Declaratório de interesse social do imóvel rural
denominado "Fazenda Campo Belo, também conhecida por Cabeceira
do Beco", com área registrada de 1.206,2968 hectares e medida e
avaliada de 1.196,3853 hectares, situado no Município de Piranhas,
Estado de Goiás, cadastrada no INCRA sob o n° 932.086.001.392-1,
com o valor indenizatório de R$ 7.357.808,31 (sete milhões, trezentos
e cinquenta e sete mil, oitocentos e oito reais e trinta e um centavos),
sendo R$ 6.843.119,93 (seis milhões, oitocentos e quarenta e três mil,
cento e dezenove reais e noventa e três centavos) para indenização da
terra nua, já deduzido o passivo ambiental, que deverão ser con-
vertidos em Títulos da Dívida Agrária - TDA e R$ 514.688,38 (qui-
nhentos e quatorze mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e oito
centavos) para indenização das benfeitorias em moeda corrente.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GILSON DE OLIVEIRA FILHO
Coordenador do Comitê

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

DESPACHOS DO DIRETOR-PRESIDENTE
Em 10 de outubro de 2016

Entidade: AR TOP SAFE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP,
vinculada à AC CERTISIGN MÚLTIPLA e AC CERTISIGN RFB
Processo no: 00100.000216/2016-12 e 00100.000224/2016-69

No termo do Parecer CGAF/DAFN/ITI - 142/2016, DEFIRO
o pedido de credenciamento da AR TOP SAFE CERTIFICADOS
DIGITAIS LTDA EPP, vinculada à AC CERTISIGN MÚLTIPLA e
AC CERTISIGN RFB, na cadeia da AC CERTISIGN e AC RFB,
com instalação técnica localizada, na Rua Funchal, n° 538, Sala 91,
Vila Olímpia, São Paulo, CEP:04551-060, para as Políticas de Cer-
tificados já credenciadas.

Entidade: ACT CERTISIGN
Processo no: 00100.000169/2016-15

Acolhem-se o Parecer CGAF/ITI nº 031/2016, que aprova a
versão 1.1 da DPCT da ACT CERTISIGN. Os arquivos contendo os
documentos aprovados possuem os hashes SHA1 informados no Pa-
recer e devem ser publicados pela AC em seu repositório no prazo
máximo de 30 dias, a contar da data desta publicação.

Em 11 de outubro de 2016

Entidade: AR POLO PARTICIPAÇÕES e AR CNDL, vinculada à AC
SERASA CD
Processo no: 00100.000029/2013-14

Acolhe-se o parecer n° 091/2016/CGAF/DAFN/ITI, que opi-
na pelo deferimento do pedido de descredenciamento das AR POLO
PARTICIPAÇÕES, localizada na Avenida Conselheiro Furtado, n°
3249, sala A, Cremação, Belém/PA e AR CNDL, localizada na Rua
Leôncio de Carvalho, n° 234, 5° andar, Conjunto 131 a 134, Paraíso,
São Paulo/SP, vinculada à AC SERASA CD.

Entidade: AR NATHYELLE e AR BR CERTIFICADOS, vinculada à
AC VALID PLUS, AC VALID BRASIL e AC VALID SPB
Processo no: 00100.000303/2014-16, 00100.000297/2012-27 e
00100.000240/2014-90

Acolhe-se o Parecer no 092/2016/CGAF/DAFN/ITI, que opi-
na pelo deferimento do pedido de credenciamento simplificado da AR
NATHYELLE e AR BR CERTIFICADOS, vinculada à AC VALID
PLUS, AC VALID BRASIL e AC VALID SPB, para as Políticas de
Certificados credenciadas. Em vista disso, e consoante com o disposto
no item 2.2.3.3.3, do DOC-ICP-03, defere-se o credenciamento.

Entidade: AR TEKSUL, vinculada à AC VALID SPB e AC VALID PLUS
Processo no: 00100.000240/2014-90 e 00100.000303/2014-16

Acolhe-se o Parecer no 094/2016/CGAF/DAFN/ITI, que opi-
na pelo deferimento do pedido de credenciamento simplificado da AR
TEKSUL, vinculada à AC VALID SPB e AC VALID PLUS, para as
Políticas de Certificados credenciadas. Em vista disso, e consoante
com o disposto no item 2.2.3.3.3, do DOC-ICP-03, defere-se o cre-
denciamento.

Entidade: AR REPORT, vinculada à AC VALID BRASIL, AC VA-
LID RFB, AC VALID SPB e AC VALID PLUS
Processo no: 00100.000297/2012-27, 00100.000298/2012-71,
00100.000240/2014-90 e 00100.000303/2014-16

Acolhe-se o Parecer no 054/2016/CGAF/DAFN/ITI, que opi-
na pelo deferimento do pedido de credenciamento simplificado da AR
REPORT, vinculada à AC VALID BRASIL, AC VALID RFB, AC
VALID SPB e AC VALID PLUS, na cadeia da AC RFB e AC
VALID, para as Políticas de Certificados credenciadas. Em vista dis-
so, e consoante com o disposto no item 2.2.3.3.3, do DOC-ICP-03,
defere-se o credenciamento.

Entidade: AR BRASIL CERTIFICADOS, vinculada à AC VALID BRASIL
Processo no: 00100.000124/2016-32

No termo do Parecer CGAF/DAFN/ITI- 124/2016, DEFIRO
o pedido de credenciamento da AR BRASIL CERTIFICADOS, vin-
culada à AC VALID BRASIL, na cadeia da AC VALID, com ins-
talação técnica localizada, na Rua Rua Dona Maria Olinda Silva, n°
198, Letra A, Centro, Vespasiano/MG, CEP: 33200-000, para as Po-
líticas de Certificados já credenciadas.

Entidade: AR SÃO PAULO, vinculada à AC SOLUTI RFB
Processo no: 00100.000097/2016-06

Acolhe-se o Parecer no 080/2016/CGAF/DAFN/ITI, que opi-
na pelo deferimento do pedido de credenciamento simplificado da AR
SÃO PAULO, vinculada à AC SOLUTI RFB, na cadeia da AC RFB,
para as Políticas de Certificados credenciadas. Em vista disso, e
consoante com o disposto no item 2.2.3.3.3, do DOC-ICP-03, defere-
se o credenciamento.

Entidade: AR PR CONSULT, vinculada à AC SOLUTI MÚLTIPLA
Processo no: 00100.000020/2014-16

Acolhe-se o Parecer no 086/2016/CGAF/DAFN/ITI, que opi-
na pelo deferimento do pedido de credenciamento simplificado da AR
PR CONSULT, vinculada à AC SOLUTI MÚLTIPLA, para as Po-
líticas de Certificados credenciadas. Em vista disso, e consoante com
o disposto no item 2.2.3.3.3, do DOC-ICP-03, defere-se o creden-
ciamento.

Entidade: AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL, vinculada à AC SO-
LUTI JUS
Processo no: 00100.000049/2016-18

Acolhe-se o Parecer no 056/2016/CGAF/DAFN/ITI, que opi-
na pelo deferimento do pedido de credenciamento simplificado da AR
RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL, vinculada à AC SOLUTI JUS, na
cadeia da AC JUS, para as Políticas de Certificados credenciadas. Em
vista disso, e consoante com o disposto no item 2.2.3.3.3, do DOC-
ICP-03, defere-se o credenciamento.

Entidade: AR SEMPRE vinculada à AC VALID JUS e AC VALID
RFB; e AR INFOCOMEX vinculada à AC VALID RFB
Processo no: 00100.000298/2012-71 e 00100.000304/2014-52

Acolhe-se o Parecer no 093/2016/CGAF/DAFN/ITI, que opi-
na pelo deferimento do pedido de credenciamento simplificado da AR
SEMPRE vinculada à AC VALID JUS e AC VALID RFB; e AR
INFOCOMEX vinculada à AC VALID RFB, para as Políticas de
Certificados credenciadas. Em vista disso, e consoante com o disposto
no item 2.2.3.3.3, do DOC-ICP-03, defere-se o credenciamento.

RENATO DA SILVEIRA MARTINI

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PORTARIA No 611, DE 11 DE OUTUBRO DE 2016

A ADVOGADA-GERAL DA UNIÃO, no uso das atri-
buições que lhe conferem os incisos I e XVIII do art. 4º da Lei
Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, e considerando o
que consta no Processo nº 00400.001905/2016-60;

Considerando a realização do XVII Encontro Nacional dos
Advogados da União e do XIII Seminário Nacional sobre Advocacia
de Estado, programado para o período de 28 a 31 de outubro de 2016,
em Cabo de Santo Agostinho, no Estado de Pernambuco;
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - CASA CIVIL 

SCN, Quadra 02 Bloco E - CEP 70712-905 - Brasília/DF 
Telefone: (61) 3424-3867 - h�ps://www.i�.gov.br 

  

DESPACHO DAFN Nº 773/2019/DAFN

  

Processo nº 00100.003451/2019-99

Interessado: AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL

  

DEFIRO o pedido de credenciamento simplificado da AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL , vinculada às AC
SOLUTI MÚLTIPLA CODESIGNING, AC SOLUTI MÚLTIPLA SSL e AC SOLUTI MÚLTIPLA TIMESTAMPING , com
instalação técnica localizada na RUA MARECHAL RONDON, N° 401, SALA 03, JARDIM AMÉRICA, RIBEIRÃO
PRETO/SP.

 

ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA 
Diretora de Auditoria, Fiscalização e Normalização

Documento assinado eletronicamente por Angela Maria de Oliveira, Diretora de Auditoria,
Fiscalização e Normalização, em 10/05/2019, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.i�.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0336459 e
o código CRC ABE3A08B.

 
Referência: Processo nº 00100.003451/2019-99 SEI nº 0336459

 
 

Publicado em 13/05/2019 
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ITI

DESPACHO DO DIRETOR-PRESIDENTE

Entidade: AR CONNECT, AR SOLUTI ANÁPOLIS e AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Processos no: 00100.000097/2016-06

Acolhe-se  o  parecer  n°  038/2016/CGAF/DAFN/ITI,  que  opina pelo deferimento do pedido de
credenciamento simplificado  das AR  CONNECT,  AR  SOLUTI  ANÁPOLIS  e  AR  RP
CERTIFICAÇÃO DIGITAL,  vinculadas à  AC SOLUTI  RFB,  para as Políticas de Certificados
credenciadas. Em vista disso, e consoante com o disposto no item 2.2.3.3.3, do DOC-ICP-03,
defere-se o credenciamento. Publique-se. Em 09 de agosto de 2016.

RENATO DA SILVEIRA MARTINI
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Entidade: AR CCN MA, vinculada à AC VALID BRASIL e AC VALID RFB
Processo no: 00100.000248/2015-37 e 00100.000258/2015-72

Nos termos do Parecer CGAF/DAFN/ITI-99/2015 e consoante
Pareceres nos 191/2015/APG/PFE-ITI/PGF/AGU e 187/2015/APG/PFE-
ITI/PGF/AGU, DEFIRO o pedido de credenciamento da AR CCN MA,
vinculada à AC VALID BRASIL e AC VALID RFB, com instalação
técnica situada na Av. Deputado Luis Eduardo Magalhães, 500, loja 19,
Calhau-MA para as Políticas de Certificados já credenciadas.

Entidade: AR CERTIFICADO DIGITAL DO BRASIL, vinculada à
AC VALID RFB e AC VALID BRASIL
Processo no: 00100.00000100.000257/2015-28 e 00100.000246/2015-48

Nos termos do Parecer CGAF/DAFN/ITI-101/2015 e consoante
Pareceres nos 189/2015/APG/PFE-ITI/PGF/AGU e 179/2015/APG/PFE-
ITI/PGF/AGU, DEFIRO o pedido de credenciamento da AR CERTIFI-
CADO DIGITAL DO BRASIL, vinculada à AC VALID RFB e AC VA-
LID BRASIL, com instalação técnica situada na Rua Senador Souza Na-
ves, 626, 4° andar, sala 46, Centro, Londrina-PR para as Políticas de
Certificados já credenciadas.

Entidade: AR ELOISEG, vinculada à AC SINCOR RFB
Processo no:00100.000268/2015-16

Nos termos do Parecer CGAF/DAFN/ITI-90/2015 e consoan-
te Parecer no 193/2015/APG/PFE-ITI/PGF/AGU, DEFIRO o pedido
de credenciamento da AR ELOISEG, vinculada à AC SINCOR RFB,
com instalação técnica situada na Rua Dr, Armando Sales de Oliveira,
519, sl. 2, Taquaral, Campinas-SP para as Políticas de Certificados já
credenciadas.

Entidade: AR CONECTSIGN, vinculada à AC VALID BRASIL e
AC VALID RFB
Processo no: 00100.000264/2015-20 e 00100.000269/2015-52

Nos termos do Parecer CGAF/DAFN/ITI-93/2015 e consoante
Pareceres nos 197/2015/APG/PFE-ITI/PGF/AGU e 198/2015/APG/PFE-
ITI/PGF/AGU, DEFIRO o pedido de credenciamento da AR CONECT-
SIGN, vinculada à AC VALID BRASIL e AC VALID RFB, com ins-
talação técnica situada na Av. Multirão 1906, Bloco C, Setor Bueno,
Goiânia-GO para as Políticas de Certificados já credenciadas.

Entidade: AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL, vinculada à AC SO-
LUTI MÚLTIPLA
Processo no:00100.000256/2015-83

Nos termos do Parecer CGAF/DAFN/ITI-96/2015 e consoan-
te Parecer no 184/2015/APG/PFE-ITI/PGF/AGU, DEFIRO o pedido
de credenciamento da AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL, vinculada
à AC SOLUTI MÚLTIPLA, com instalação técnica situada na Rua
Marechal Rondon, 401, sala 03, Jardim América, Ribeirão Preto - SP
para as Políticas de Certificados já credenciadas.

Entidade: AR META CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, vinculada
à AC CERTISIGN MÚLTIPLA e CERTISIGN RFB
Processo no: 00100.000226/2015-77 e 00100.000230/2015-35

Nos termos do Parecer CGAF/DAFN/ITI-100/2015 e consoante
Pareceres nos 180/2015/APG/PFE-ITI/PGF/AGU e 183/2015/APG/PFE-
ITI/PGF/AGU, DEFIRO o pedido de credenciamento da AR META
CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, vinculada à AC CERTISIGN
MÚLTIPLA e CERTISIGN RFB, com instalação técnica situada na Rua
C211, Qd. 516 Lt. 09, Jardim América-GO para as Políticas de Cer-
tificados já credenciadas.

MAURÍCIO AUGUSTO COELHO
Substituto

SECRETARIA DE PORTOS
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES

A Q U AV I Á R I O S

RESOLUÇÃO No- 4.520, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS-ANTAQ, no uso da competência
que lhe é conferida pelo inciso IV do art. 20 do Regimento Interno,
considerando o que consta do processo nº 50301.000542/2014-71 e o
que foi deliberado pela Diretoria Colegiada em sua 395ª Reunião
Ordinária, realizada em 3 de dezembro de 2015, resolve:

Art. 1º Aplicar as penalidades de advertência e multa pe-
cuniária no montante de R$ 78.750,00 (setenta e oito mil, setecentos
e cinquenta reais), em face da empresa TEG - Terminal Exportador
do Guarujá Ltda., CNPJ nº 09.079.434/0001-01, na forma do art. 78-
A, incisos I e II da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, pela prática
das infrações capituladas nos incisos I e XXXVIII, respectivamente,
do art. 32 da norma aprovada pela Resolução n° 3.274-ANTAQ, de 6
de fevereiro de 2014, consubstanciadas na recepção de veículos em
seu terminal portuário sem agendamento prévio, bem como sem a
correspondente passagem pelo pátio regulador (triagem).

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação no Diário Oficial da União.

MÁRIO POVIA

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E
COORDENAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA NAVEGAÇÃO

DESPACHO DO GERENTE
Em 1o- de dezembro de 2015

Processo nº 50305.000280/2015-94.
No- 96 - Empresa penalizada: Rodonave Navegação Ltda., CNPJ nº
06.169.194/00001-30. Objeto e Fundamento Legal: Por não conhecer
o recurso interposto, dado que intempestivo, mantendo-se a aplicação
de penalidade de multa pecuniária no valor total de R$ 72.000,00
(setenta e dois mil reais), pela prática das infrações tipificadas nos
incisos III, V, VII, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII, XXXIII e XL do
art. 23 da norma aprovada pela Resolução nº 1.274-ANTAQ, de 3 de
fevereiro de 2009.

ALEXANDRE GOMES DE MOURA

SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGAS

DESPACHO DO PRESIDENTE
Em 11 de dezembro de 2015

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICI-
TAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUA-
VIÁRIOS - ANTAQ, no uso das atribuições conferidas pela Portaria
ANTAQ nº 162, de 15 de outubro de 2015, e pela legislação de regência,
e considerando o que consta dos Processos nos 50300.002128/2015-96,
50300.002129/2015-31 e 50300.002130/2015-65, informa que foi dis-
ponibilizada, no sítio eletrônico da ANTAQ, a ata de julgamento relativa
à análise dos Documentos de Habilitação das Proponentes vencedoras,
bem como o cronograma referente ao prazo recursal.

LUIZ OSMAR SCARDUELLI JUNIOR

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
A E R O P O RT U Á R I A

PORTARIA No- 3.302, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015

O SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA AE-
ROPORTUÁRIA SUBSTITUTO, no uso da atribuição que lhe con-
fere o art. 41 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 110,
de 15 de setembro de 2009, tendo em vista o disposto na Resolução
nº 63, de 26 de novembro de 2008, que trata do Programa Nacional de
Instrução em Segurança da Aviação Civil (PNIAVSEC), e conside-
rando o que consta do processo nº 00058.104860/2014-60, resolve:

Art. 1º Alterar o Art. 1º da Portaria nº 3.247, de 7 de de-
zembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 8 dezembro
de 2015, Seção 1, página 27, que passa a ter a seguinte redação:

.........................................................................................................

Art. 1º Autorizar o Centro de Instrução Infinity Serviços
Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda. - ME, CNPJ nº
21.207.712/0001-56, a ministrar o curso AVSEC Segurança no
Atendimento ao Passageiro, Carga e Operações de Solo, na mo-
dalidade de ensino presencial.
.........................................................................................................

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RODRIGO FLÓRIO MOSER

GERÊNCIA DE SEGURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL
CONTRA ATOS DE INTERFERÊNCIA ILÍCITA

PORTARIA No- 3.303, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015

O GERENTE DE SEGURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL
CONTRA ATOS DE INTERFERÊNCIA ILÍCITA, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 3º da Portaria nº 1751/SIA, de 6 de julho
de 2015, tendo em vista o disposto no parágrafo 108.255(a) do Re-
gulamento Brasileiro de Aviação Civil nº 108 (RBAC nº 108), com
fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe
sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, e no Decreto nº 7.168, de
5 de maio de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Se-
gurança da Aviação Civil (PNAVSEC), e considerando o que consta
do processo nº 00058.070701/2013-73, resolve:

Art. 1º Aprovar o Programa de Segurança de Operador Aé-
reo (PSOA) da Aerovias de Mexico S/A de C V AEROMEXICO.

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

LEONARDO BOSZCZOWSKI

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA No 28,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA
SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁ-
RIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe conferem
os arts. 13 e 45 do Anexo I do Decreto no 8.492, de 13 de julho de
2015, tendo em vista o disposto no Decreto no 24.114, de 12 de abril
de 1934, no Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, no
Decreto no 5.759, de 17 de abril de 2006, na Instrução Normativa no

23, de 2 de agosto de 2004, na Instrução Normativa no 6, de 16 de
maio de 2005, considerando o resultado da Análise de Risco de
Pragas, e o que consta do Processo no 21000.008989/2014-83, re-
solve:

Art. 1o Ficam aprovados os requisitos fitossanitários para a
importação de grãos de Chia (Salvia hispanica) in natura produzidos
no Peru.

Art. 2o Os grãos de Chia devem estar acondicionados em
embalagens novas, de primeiro uso, e livres de material de solo e
resíduos vegetais.

Art. 3o O envio especificado no art. 1o desta Instrução
Normativa deve estar acompanhado de Certificado Fitossanitário -
CF, emitido pela Organização Nacional de Proteção Fitossanitária -
ONPF do Peru, com as seguintes Declarações Adicionais: DA2 +
DA1: "O envio foi tratado com (especificar: dose ou concentração,
temperatura, tempo de exposição) para o controle dos insetos Pa-
giocerus frontalis, Sitophilus granarius e Lophocateres pusillus, sob
supervisão oficial e se encontra livre de Pagiocerus frontalis, Si-
tophilus granarius e Lophocateres pusillus".

Art. 4o As partidas serão inspecionadas no ponto de in-
gresso (Inspeção Fitossanitária - IF), podendo ser coletadas amostras
para análise fitossanitária em laboratórios oficiais ou credenciados.

Parágrafo único. Havendo coleta de amostras, os custos do
envio e das análises serão com ônus para o interessado, que ficará
depositário da partida até a conclusão dos exames e emissão dos
respectivos laudos de liberação.

Art. 5o No caso de interceptação de pragas quarentenárias ou sem
registro de ocorrência no Brasil, a partida será destruída ou rechaçada e a
ONPF do país de origem notificada, podendo a ONPF do Brasil suspender as
importações de grãos de Chia até a revisão da Análise de Risco de Pragas.

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

Atestamos que a Empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, inscrita no CNPJ 

21.308.480/000-22, estabelecida na Rua Marechal Rondon, n° 401 – sala 03, no Bairro: 

Jardim América, Cidade: Ribeirão Preto – SP – CEP: 14.020-220, forneceu os seguintes 

produtos: 

 

 3.200 unidades de Certificados Digitais PF do tipo A3 

 1.500 unidades de Certificados Digitais PJ do tipo A3 

 1.500 unidades de Certificados Digitais PF do tipo A1 

 1.000 unidades de Certificados Digitais PJ do tipo A1 

 200 unidades de Certificados para Servidor Web, tipo A1 

 1.300 unidades de mídia Smartcard  

 60 unidades de mídia Leitora Smartcard 

 80 unidades de mídia Token Criptográfica 

 

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela AR RP CERTIFICAÇÃO 

DIGITAL EIRELI foram comprimidos satisfatoriamente, nada constando em nossos 

arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.  

Goiânia, 26 de fevereiro de 2021. 

Atenciosamente, 
 
 
______________________________________ 
Soluti – Soluções em Negocios Inteligentes S/A 
CNPJ: 09.461.647/0001-95 
Telefone: 4000-1807 
Adriano Sousa Fernandes – CPF: 847.914.891-87 
 
 
______________________________________ 
Soluti – Soluções em Negocios Inteligentes S/A 
CNPJ: 09.461.647/0001-95 
Telefone: 4000-1807 
Flavia Vieira de Sousa – CPF: 954.967.501-72 
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Rua dos Guajajaras, 910 sala 821 Centro CEP 30180-108 Belo Horizonte – Minas Gerais 
www.3rcertificadora.com.br – comercial@3rcertificadora.com.br – (31) 3024-2444 

PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
Ao  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS 
Pregão Eletrônico 71/2021 UASG 70011 
 
 
 

PROPONENTE:   CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 
CNPJ:     26.306.021/0001-23 
Endereço:   Rua dos Guajajaras, 910 sala 821 Centro – Belo Horizonte/MG 
Contato:   (31) 3024-2444 e (31) 98821-1519 
Representante Legal:  LARISSA BORGES RODRIGUES 
    CPF 12379973644 
    RG MG18122753 
    e-mail comercial@3rcerificadora.com.br 
Dados Bancários:  Banco 756 Agencia 4027 Conta 40005820-0 
 

ITEM QDE DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

3 1 E-CNPJ A1 12 MESES DE VALIDADE  63,00  63,00 
 

Declaração: 
O preço proposto é cotado em reais e é considerado suficiente e completo, abrangendo todos os 
encargos (sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e demais encargos incidentes), os tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, etc), o fornecimento de mão-de- 
obra especializada, materiais, ferramentas, acessórios, consumíveis e equipamentos, a administração, 
o lucro, as despesas decorrentes de carregamento, descarregamento, fretes, transportes e 
deslocamentos de qualquer natureza, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e 
responsabilidade da empresa vencedora da licitação, bem como qualquer outro encargo ou despesa 
ainda que aqui não especificada, que possa incidir ou ser necessária à execução do objeto da licitação. 

 

VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 63,00  
(Vinte um mil trezentos e sete reais) 
 
VALIDADE DA PROPOSTA 90 (noventa) DIAS 
 
 

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2021 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Representante Legal - LARISSA BORGES RODRIGUES 
CPF 123.799.736-44 – RG MG18.122.053 

LARISSA BORGES 
RODRIGUES:12379973644

Assinado de forma digital por LARISSA 
BORGES RODRIGUES:12379973644 
Dados: 2021.12.14 15:51:17 -03'00'
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Atestamos para os devidos fins que a empresa CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, 
credenciada pela cadeia ICP-Brasil, inscrita no CNPJ nº 26.306.021/0001-23, estabelecida na Rua dos 
Guajajaras, 910 Sala 821 Centro CEP 30180-106 Belo Horizonte-MG, emitiu 5.868 (cinco mil oitocento 
e sessenta e oito) Certificados Digitais padrão ICP-BRASIL, no período de 03/2017 a 05/2021. 

Com relação aos serviços prestados, os profissionais da empresa CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO 
DIGITAL LTDA apresentaram excelente nível técnico e capacitação para realizar trabalhos desta 
natureza. 

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, atendidos os 
prazos determinados em contrato, nada constando em nossos registros, até a presente data, nada que a 
desabone comercialmente ou tecnicamente. 

 

Atenciosamente, 

 

Goiânia, 18 de Junho de 2021. 

 

 

 

 

 

Rodrigo da Mota Soares 
 Diretor 

Consulti Brasil 
CNPJ: (06.254.616/0001-75) 

Fone: (62 3933 0600) 
E-mail: (Rodrigo@consultibrasil.com.br) 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos para os devidos fins que a empresa CERTIMINAS 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, credenciada pela cadeia ICP-Brasil, inscrita no 
CNPJ nº 26.306.021/0001-23, estabelecida na Rua dos Guajajaras, 910 Sala 
821 Centro CEP 30180-106 Belo Horizonte-MG, emitiu para os clientes 
atendidos por esta contabilidade, no período de 03/2017 a 09/2021, 
aproximadamente 500 (quinhentos) Certificados Digitais padrão ICP-BRASIL 
nos modelos abaixo relacionados. 

 

• e-CPF A1 (Instalação em Hardware) 

• e-CNPJ A1 (Instalação em Hardware) 

• e-CPF A3 (Instalação em Smartcard, Token, HSM e Nuvem) 

• e-CNPJ A3 (Instalação em Smartcard, Token, HSM e Nuvem) 

• Web SSL (Instalação em Hardware Servidor) 
 

Com relação aos serviços prestados, os profissionais da empresa 
CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA apresentaram excelente nível 
técnico e capacitação para realizar trabalhos desta natureza. 
Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos 
satisfatoriamente, atendidos os prazos determinados em contrato, nada 
constando em nossos registros, até a presente data, nada que a desabone 
comercialmente ou tecnicamente. 
 
Atenciosamente, 
 
Belo Horizonte, 05 de outubro de 2021 
 
 
_______________________________ 
DXC CONTÁBIL LTDA 
Rua Domingos Vieira, 587 Sala 1710 Santa Efigênia 
30150-240 Belo Horizonte – MG  
CNPJ 18.419.421/0001-17 
Rafael Abissamara Dantas 
Resp. Legal CPF 050.300.146-59 
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Assinado de forma digital por DXC 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

PREGÃO ELETRÔNICO No 71/2021 

PROCESSO No: 0004105-81.2021.6.02.8000 

OBJETO: O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de serviços de emissão e validação de certificados 

digitais, com aquisição de tokens, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital. 

RAZÃO SOCIAL: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI  

CNPJ: 23.035.197/0001-08  

Inscrição Estadual: 4377117  

Inscrição Municipal: 14243924  

Endereço: Av. Carlos Gomes, 2272 – Sala 1 Bairro São Cristóvão Porto Velho –RO, CEP 76804- 021  

Telefone: (65) 3028- 4200 – (65) 9697-4639  

Email: priscila@meplicitacoes.com.br  

Dados bancários: Itaú Agência:0288 Nº Da Conta Bancária: C/C 26.605-9  

Banco Banco do Brasil Agência:7139-0 Conta Corrente: 11992-X  

Banco: Bradesco Agencia: 1263-7 Cc.: 110349-0 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QDT 
MARCA/ 

MODELO 

 VALOR 

UNIT 

 VALOR 

TOTAL  

5 Mídia criptográfica do tipo Token UND 53 
TOKEN G&D 

R$ 30,00 
R$ 

1.590,00 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 1.590,00 (UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) 

 

- Nos preços propostos já estão considerados incluídos todos os encargos, tributos, contribuições e obrigações sociais, 

trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio, os quais não 

acrescentarão ônus para o órgão. 

 

Declaramos, sob as penalidades da lei, que: 

O(s) produto(s) ofertado(s) é(são) novo(s), não recondicionado(s), não remanufaturado(s) ou reciclado(s). 

 

Nos preços propostos estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes, e todas as demais despesas necessárias ao perfeito 

cumprimento da obrigação objeto da licitação em referência. 

 

Concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente Edital, bem como, às leis, 

decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação. 

Declaramos também que: 

a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela empresa, e o conteúdo 

da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de 

qualquer outro participante potencial deste certame, 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 deste certame quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura de Maringá antes da abertura oficial 

das propostas; 

A empresa declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e 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. 

 

Nos preços propostos já estão considerados incluídos todos os encargos, tributos, contribuições e obrigações sociais, 

trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio. 

 

Caso nos seja homologado o objeto da presente licitação nos comprometemos a receber a nota de empenho no prazo 
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determinado no Edital, e indico a Sra. PRISCILA CONSANI DAS MERCES OLIVEIRA, brasileira, advogada, casada, 

OAB/MT 18.569-B, RG Nº 10.616.831-8/SSP-PR / CPF Nº 075.082.869-28, como responsável legal desta empresa;  

 

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2021. 

 

 
PRISCILA CONSANI DAS MERCÊS OLIVEIRA 

REPRESENTANTE LEGAL 

CPF 075.082.869-28 

RG 106168318  

 

 

  

Proposta EMPRESA RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL - ITEM 5 (0988851)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 248



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anexo ESPECIFICAÇÕES DO TOKEN (0988853)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 249



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.2.   

Anexo ESPECIFICAÇÕES DO TOKEN (0988853)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 250



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

 

DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
Senhor Coordenador,
 
Solicito a análise técnicas das propostas abaixo

mencionadas:
 
ITENS 01, 02 E 04: Empresa AR RP Certificação

Digital Eireli
(eventos 0988833, 0988835, 0988837, 0988839, 0988840 e 0988841).

ITEM 03 - Empresa Certiminas Certificação Digital
Ltda (eventos 0988843, 0988845 e 0988847).

ITEM 05 - Empresa Rio Madeira Certificadora
Digital Eireli (eventos 0988851 e 0988853).

 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 14/12/2021, às 16:11, 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
0988854 e o código CRC 8C3B4A00.

0004105-81.2021.6.02.8000 0988854v1
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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.
Senhor Pregoeiro,
 
Em resposta ao Despaho 0988854, e considerando

o Item 2.9 do Anexo I - Termo de Referência  - do Edital PE
71/2021 (0977317), informo que:

1. O Items I, II, III e IV pertencem ao Grupo 1 e
devem ser fornecidos por uma única empresa;

2. As propostas das empresa AR RP Certificação
Digital Eireli e Certiminas Certificação Digital Ltda
possuem apenas parte dos items do Grupo 1, não podendo
cada uma fornecer apenas parte dos items do Grupo;

3. A proposta empresa Rio Madeira Certificadora
Digital Eireli abrange o Item 5, único item do Grupo 2, assim
cumprindo o item 2.9 do Termo de Referência. Por falta da
especificação do item fornecido, este servidor não pode
afirmar que o item apresentado corresponde integralmente ao
Termo de Referência, podendo apenas deduzir que assim o faz
pois a empresa declarou expicitamente na proposta que:
"Concordamos e nos submetemos a todos os termos,
normas e especificações do pertinente Edital , bem como,
às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam
sobre a presente licitação".

Assim, a proposta da empresa Rio Madeira
Certificadora Digital Eireli parece ser a única que está de
acordo com o Termo de Referência do Edital PE 71/2021,
Anexo I. Contudo, falta proposta para fornecimento integral 
do Grupo 1 de Items.

Sem mais a tratar, encaminho o presente para
ciência e providências que o Sr. julgar necessárias.

Despacho CSCOR 0989026         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 252



 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ALEX HENRIQUE MONTE NUNES, Técnico
Judiciário, em 14/12/2021, às 17:49, 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
0989026 e o código CRC D92541C4.

0004105-81.2021.6.02.8000 0989026v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
Senhora Chefe da SLC,
 
Em atenção ao Despacho recebido hoje da CSCOR

(0989026), após analisar as propostas do certame em
andamento, verificou-se que o objeto da licitação não foi
cadastrado em grupo, sendo assim, suspendi a sessão
eletrônica para amanhã, dia 15/12/2021, às 9:00 horas, onde
submeto para apreciação e demais orientações de V.Sª.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 14/12/2021, às 18:38, 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
0989187 e o código CRC 1BE184FF.

0004105-81.2021.6.02.8000 0989187v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2021.
À SAD,
Senhor Secretário,
 
Na elaboração da minuta do edital visando

o Registro de Preços de serviços de emissão e validação de
certificados digitais, com aquisição de tokens,o critério de
julgamento adotado foi o menor preço por item , por equívoco
desta Seção, haja vista que o termo de referência agrupava os
itens 1 a 4 em um lote.

A minuta foi aprovada e foi aberta a fase externa
com essa falha.

Na data de ontem o pregoeiro entrou em contato
com esta subscritora.

Em relação ao item 5 não houve prejuízo pois não
havia no Termo de Referência agrupamento para o mesmo.

Diante do exposto, encaminho os autos para
deliberação.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 15/12/2021, às 14:01, 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
0989541 e o código CRC 3B99ACD9.

0004105-81.2021.6.02.8000 0989541v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2021.
Ao Senhor Pregoeiro, considerando o formato da

licitação, por item, não por lote (doc. 0989541), sugere-se que
a unidade técnica demandante seja consultado se, na forma
como apresentada as propostas, haveria prejuízo na execução
contratual.

Em não havendo prejuízo, o certame pode ter
continuidade, na forma como publicado o edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/12/2021, 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
0989671 e o código CRC C5429225.

0004105-81.2021.6.02.8000 0989671v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2021.
Senhor Coordenador,
 
Em atenção ao Despacho GSAD (0989671), solicito

de V.Sª a análise técnica contida no referido Despacho.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 15/12/2021, às 15:01, 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
0989699 e o código CRC 8AA7AEAE.

0004105-81.2021.6.02.8000 0989699v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2021.
À SEDESC para análise e pronunciamento.
 
Atenciosamente, 
 
Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 15/12/2021, às 15:06, 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
0989712 e o código CRC D9C3E543.

0004105-81.2021.6.02.8000 0989712v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Em resposta ao Despacho PREG 0989699 e ao

Despacho GSAD 0989671, informo que a aquisição do Item
3, Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ), fora do
Grupo 1 não é impeditivo para a execução da compra desde
que a empresa Certiminas Certificação Digital Ltda possua
representação em Maceio-AL para que o titular do certificado
possa comparecer para efetuar a validação documental e sua
emissão. Ou que a Empresa realize tal procedimento por
Video Conferência, respeitando as condições descritas no
Edital PE 71/2021.

Sem mais a tratar, encaminho o presente para
ciência e providências que o Sr. julgar necessárias.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ALEX HENRIQUE MONTE NUNES, Técnico
Judiciário, em 15/12/2021, às 15:20, 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
0989714 e o código CRC B2145A99.

0004105-81.2021.6.02.8000 0989714v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Em atenção do Despacho PREG 0988854, e em

complemento aos Depachos CSCOR 0989026 e
SEDESC 0989714, informo que as propostas estão de acordo
com o Edital PE 71/2021. Contudo, devido a pouca informação
disponível no momento, uma nova avaliação será realizada na
entrega do produto para verificação de sua aderência ao
Termo de Referência constante no Anexo I do supracitado
Edital.

 
Ateciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ALEX HENRIQUE MONTE NUNES, Técnico
Judiciário, em 15/12/2021, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0989837 e o código CRC 6D59C76D.

0004105-81.2021.6.02.8000 0989837v1
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Neg.: 71-2021
À,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL

REFERENTE:
Pregão Eletrônico N.º: 71 - 2021
Modalidade: MENOR PREÇO POR ITEM
Processo Nº: 0004105-81.2021.6.02.8000
Data da negociação: 14/12/2021 às 14:00 hrs

IE: 35.600.746.401 CNPJ: 21.308.480/0001-22
Ins. Municipal: 20026631 Ins. Estadual: 797.089.188.110
Endereço: Rua Marechal Rondon, N° 401, Sala 03, Setor Jardim América, Ribeirão
Preto - SP, Cep: 14.020-220
Fone: 11 3504-8750 E-mail: licitacoes@rpcd.com.br
Banco: BANCO DO BRASIL Agência nº 3388-X Conta Corrente nº 7505-1
Contato: JULIANA CRISTINA MOREIRA GUIMARÃES

PROPOSTA COMERCIAL

DO OBJETO: Registro de Preços de serviços de emissão e validação de certificados digitais, com aquisição de tokens

ITEM Especificação Quant.
Total

Valor
Unitário Valor Total UNIDADE

1

CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FÍSICA
(ECPF) O CERTIFICADO ADERENTE AO PADRÃO DO
COMITÊ GESTOR DO ICP-BRASIL; COMPATÍVEL
COM A AC-JUS; VALIDADE DE 03 ANOS A CONTAR
DA DATA DE EMISSÃO;

MARCA CERTIFICADO: AC SOLUTI
MODELO: CERTIFICADO PF A3 3 ANOS

52 R$ 35,00 R$ 1.820,00 UNIDADE

2

CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA JURÍDICA
(ECNPJ) O CERTIFICADO ADERENTE AO PADRÃO
DO COMITÊ GESTOR DO ICP-BRASIL; O
COMPATÍVEL COM AC-JUS; O VALIDADE DE 03
ANOS A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO;

MARCA CERTIFICADO: AC SOLUTI
MODELO: CERTIFICADO CNPJ A3 3 ANOS

1 R$ 63,00 R$ 63,00 UNIDADE

3
CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA JURÍDICA
(ECNPJ) O CERTIFICADO ADERENTE AO PADRÃO
DO COMITÊ GESTOR DO ICP-BRASIL;
O COMPATÍVEL COM AC-JUS; O HABILITADO PARA

1 R$ 63,00 R$ 63,00 UNIDADE
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A AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, declara inteira submissão
aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02, do Decreto nº
5.450/05, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Pregão
Eletrônico n° 71-2021 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS –
TRE/AL, tem plena ciência do conteúdo e aceita todas as exigências do Edital e seus
anexos, O valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de
preço, nos quais estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive impostos,
taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra, salários, encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas, embalagens, transportes, seguros, peças de
reposição, materiais utilizados na manutenção e quaisquer outras despesas necessárias
que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto desta licitação, propondo
sua execução pelo valor R$ 2.046,00 (Dois mil e quarenta e seis reais) observados os
valores unitários cotados na planilha acima.

1. CONDIÇÕES COMERCIAS:

 A proponente declara conhecer os termos do edital que rege o Pregão Eletrônico
nº 71-2021, bem como o objeto que o integra;

 Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à
especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo
com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

 Nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxa de
administração, lucro, encargos trabalhistas e despesas com seguros, frete, mão de

CONECTIVIDADE COM O ESOCIAL; O VALIDADE DE
01 ANO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO;

MARCA CERTIFICADO: AC SOLUTI
MODELO: CERTIFICADO CNPJ A1 1 ANO

4

VISITA TÉCNICA PARA VALIDAÇÃO E EMISSÃO DE
CERTIFICADOS DIGITAIS AS VISITAS PARA
EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DEVERÃO SER
REALIZADAS NA SEDE DO TRE-AL; AS
VALIDAÇÕES SERÃO REALIZADAS DENTRO DO
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA
CONTRATANTE; DEVERÃO SER EMITIDOS NO
MÍNIMO, 10 (DEZ) CERTIFICADOS DIGITAIS POR
VISITA, SALVO QUANDO APROVADA PELA
DIREÇÃO-GERAL;

5 R$ 20,00 R$ 100,00 UNIDADE

VALOR TOTAL
(Dois mil e quarenta e seis reais) R$ 2.046,00
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obra e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Pregão e
excluídos da composição dos preços ofertados.

 Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

2. VALIDADE DA PRPOSPOTA:

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

3. DA ENTREGA DOS SERVIÇOS:

 Prazo de entrega: Os Vouchers, ou instrumento equivalente, para
emissão de certificado deve ser emitido e entregue ao Fiscal Técnico em
até 5 dias úteis após o recebimento de Ordem de Fornecimento pela
Contratada.;

A visita técnica será realizada mediante agendamento em data não
superior a 5 dias úteis contados a partir da Ordem de Fornecimento;

 Quando solicitado, o token criptográfico deverá ser entregue no
momento de emissão do certificado que nele ficará armazenado em caso
de a empresa fornecedora do certificado também fornecer o token. Caso
contrário, será dado um prazo de 30 dias corridos para entrega.

Local da entrega: Quando certificado digital A3 - Entregue diretamente
ao titular do certificado;

Quando certificado digital A1 - entregue eletronicamente via e-mail ou
site diretamente ao titular do certificado;

Quando visita técnica: a ser realizada na sede do TRE-AL;

Quando token criptográfico: entregue diretamente ao titular do
certificado, quando solicitado em conjunto com o certificado. Caso
contrário deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado deste Regional,
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D – Serraria, Maceió-AL,
Tel: (82) 3328-1947, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às
quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–feiras.

4. DA GARANTIA: Certificados A1 - Validade de 1 (um) ano;

 Certificado A3 - Validade de 3 (três) anos;

 TOKEN: Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação,
contado a partir do aceite definitivo do token;

 O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze)
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dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 21.

5. PAGAMENTO:

 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 as
Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

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

6. DAS DECLARAÇÕES:

 O preço proposto abrange todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuições fiscais e para fiscais), mão-de-obra, prestação do serviço, leis
sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de
material e de pessoal, translado, seguro do pessoal utilizado nos serviços
contra riscos de acidente de trabalho, cumprimento de todas as obrigações
que a legislação trabalhista e previdenciária impõem ao empregador e
qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada no edital;

 Esta empresa declara que tem pleno conhecimento das condições
necessárias para a execução do objeto;

 Esta empresa declara que nos preços propostos acima estão incluídas todas
as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza
incidentes sobre o objeto desta Licitação;

 Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, os produtos cotados atendem
às especificações contidas no Termo de Referência e Memorial Descritivo,
bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades constantes das
especificações;
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 Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta
implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos.

 Declaramos que a prestação do serviço atende às especificações do órgão.

Dados da Autoridade competente que assinará o Contrato:
Nome: JULIANA CRISTINA MOREIRA GUIMARÃES
Cargo: Procuradora
Documento de Identidade: nº 5466356 Órgão Expedidor: SPTC-GO
CPF nº 035.827.821-07
Residente e domiciliado em: Goiânia-GO

Goiânia, 15 de dezembro de 2021.
Atenciosamente,

Juliana Cristina Moreira Guimarães
Procuradora
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À,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL

REFERENTE:
Pregão Eletrônico N.º: 71 - 2021
Modalidade: MENOR PREÇO POR ITEM
Processo Nº: 0004105-81.2021.6.02.8000
Data da negociação: 14/12/2021 às 14:00 hrs

RAZÃO SOCIAL: AR RP CERTIFICAÇÃO
DIGITAL EIRELI CNPJ: 21.308.480/0001-22

NOME FANTASIA: AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL
ENDEREÇO: Rua Marechal Rondon, N° 401, Sala 03, Setor Jardim América
BAIRRO: Jardim América CIDADE: Ribeirão Preto
UF: SP CEP: 14.020.220
TELEFONE: (11) 3504-8750 E-mail: licitacoes@rpcd.com.br
Banco: Caixa Econômica Federal Agência nº 003 OP: Conta Corrente nº
587-0
Banco: Santander Agência nº 910 Conta Corrente nº 13000741-0

Responsável Contratual: JULIANA CRISTINA MOREIRA GUIMARÃES
Função: Procuradora
Telefone: (11) 3504-8750
E-mail: licitacoes@rpcd.com.br
RG: 5466356 STPC/GO CPF: 035.827.821-07

Goiânia, 15 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Juliana Cristina Moreira Guimarães
Procuradora
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2021.
Senhor Coordenador,
 
Solicito a análise técnica da proposta da Empresa AR RP

Certificação Digital Eireli, quanto ao item 03 (evento 0990024).
 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se suspensa,

retornando, amanhã, dia 16/12/2021, às 09:00 horas da manhã.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 15/12/2021, às 17:49, 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
0990029 e o código CRC D7D8C561.

0004105-81.2021.6.02.8000 0990029v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2021.
À SEDESC para análise e pronunciamento.
 
Atenciosamente, 
 
Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 15/12/2021, às 17:54, 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
0990043 e o código CRC D23D321B.

0004105-81.2021.6.02.8000 0990043v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0990029, informo

que a proposta da empresa AR RP Certificação Digital Eireli
está de acordo com o Edital PE 71/2021. Contudo, devido a
pouca informação disponível no momento, uma nova
avaliação será realizada na entrega do produto para
verificação de sua aderência ao Termo de Referência
constante no Anexo I do supracitado Edital.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ALEX HENRIQUE MONTE NUNES, Técnico
Judiciário, em 15/12/2021, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0990094 e o código CRC 0934B7ED.

0004105-81.2021.6.02.8000 0990094v1
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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: 21.308.480/0001-22 DUNS®: 937025718
Razão Social: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI
Nome Fantasia: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/02/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
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 (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 08/06/2022
FGTS 27/12/2021
Trabalhista Validade: 07/06/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 09/01/2022
Receita Municipal Validade: 08/06/2022

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: 16/12/2021 08:56 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: 16/12/2021 10:13:24 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 
CNPJ: 21.308.480/0001-22 
 
 
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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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/12/2021 às 09:17) 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 295.057.711-34.

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 

61BB.2E61.E135.D057 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 16/12/2021 as 09:17:37 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/12/2021 às 09:18) 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 035.827.821-07.

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 

61BB.2E87.BB7C.4095 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 16/12/2021 as 09:18:15 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

 

 

 

Nome completo: PAULO CESAR RIBEIRO VIEIRA 
 
CPF/CNPJ: 295.057.711-34 
 
 

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 09:14:43 do dia 16/12/2021, 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: X9EU161221091443 

 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

 

 

 

Nome completo: JULIANA CRISTINA MOREIRA GUIMARAES 
 
CPF/CNPJ: 035.827.821-07 
 
 

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 09:15:57 do dia 16/12/2021, 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: U13H161221091557 

 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
21.308.480/0001-22
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
29/10/2014 

 
NOME EMPRESARIAL 
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
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 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R MARECHAL RONDON 

NÚMERO 
401 

COMPLEMENTO 
SALA: 03; 

 
CEP 
14.020-220 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM AMERICA 

MUNICÍPIO 
RIBEIRAO PRETO 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
LICITACOES@RPCD.COM.BR 

TELEFONE 
(16) 3289-8932/ (16) 3102-2800 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
29/10/2014 

 
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 16/12/2021 às 09:20:06 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES

NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

 

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

 

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO

SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

EMPRESA

NIRE 

35600746401

REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO 

29/10/2014

INÍCIO DAS ATIVIDADES 

06/10/2014

PRAZO DE DURAÇÃO 

PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL 

AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI

TIPO JURÍDICO 

EIRELI (E.P.P.)

C.N.P.J. 

21.308.480/0001-22

ENDEREÇO 

RUA MARECHAL RONDON

NÚMERO 

401

COMPLEMENTO 

SALA 03

BAIRRO 

JARDIM AMERICA

MUNICÍPIO 

RIBEIRAO PRETO

UF 

SP

CEP 

14020-220

MOEDA 

R$      

VALOR CAPITAL 

110.000,00

OBJETO SOCIAL

PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS

DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS

TITULAR E ADMINISTRADOR

NOME 

PAULO CESAR RIBEIRO VIEIRA

ENDEREÇO 

RUA 250

NÚMERO 

L.2

COMPLEMENTO 

BAIRRO 

SETOR LESTE UNIVERS

MUNICÍPIO 

GOIANIA

UF 

GO

CEP 

74610-150

RG 

1512480

CPF 

295.057.711-34

CARGO 

TITULAR E ADMINISTRADOR

QUANTIDADE COTAS 

72.400,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA 

21/09/2021

NÚMERO 

814.882/21-3

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE -

(EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35600746401

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 26/11/2021

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta

Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal

www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 162647169, sexta-feira, 26 de novembro de 2021 às

15:47:11.

Página 1 de 1Documento Gratuito
Proibida a Comercialização
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 26/11/2021  0053296425 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   3575399  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 25/11/2021,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

 AR   RP   CERTIFICACAO   DIGITAL   EIRELI  ,   CNPJ:   21.308.480/0001-22,   conforme   indicação   constante 
 do pedido de certidão.***************************************************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais 
 do Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e 
 às   filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes 
 do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 26 de novembro de 2021. 

                0053296425 
 PEDIDO N°:  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

Atestamos que a Empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, inscrita no CNPJ 

21.308.480/000-22, estabelecida na Rua Marechal Rondon, n° 401 – sala 03, no Bairro: 

Jardim América, Cidade: Ribeirão Preto – SP – CEP: 14.020-220, forneceu os seguintes 

produtos: 

 

 3.200 unidades de Certificados Digitais PF do tipo A3 

 1.500 unidades de Certificados Digitais PJ do tipo A3 

 1.500 unidades de Certificados Digitais PF do tipo A1 

 1.000 unidades de Certificados Digitais PJ do tipo A1 

 200 unidades de Certificados para Servidor Web, tipo A1 

 1.300 unidades de mídia Smartcard  

 60 unidades de mídia Leitora Smartcard 

 80 unidades de mídia Token Criptográfica 

 

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela AR RP CERTIFICAÇÃO 

DIGITAL EIRELI foram comprimidos satisfatoriamente, nada constando em nossos 

arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.  

Goiânia, 26 de fevereiro de 2021. 

Atenciosamente, 
 
 
______________________________________ 
Soluti – Soluções em Negocios Inteligentes S/A 
CNPJ: 09.461.647/0001-95 
Telefone: 4000-1807 
Adriano Sousa Fernandes – CPF: 847.914.891-87 
 
 
______________________________________ 
Soluti – Soluções em Negocios Inteligentes S/A 
CNPJ: 09.461.647/0001-95 
Telefone: 4000-1807 
Flavia Vieira de Sousa – CPF: 954.967.501-72 
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À,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL

REFERENTE:
Pregão Eletrônico N.º: 71 - 2021
Modalidade: MENOR PREÇO POR ITEM
Processo Nº: 0004105-81.2021.6.02.8000
Data da negociação: 14/12/2021 às 14:00 hrs

DECLARAÇÃO DE MENOR

A empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, inscrita no CNPJ
nº 21.308.480/0001-22, por intermédio do seu representante legal Sra. JULIANA
CRISTINA MOREIRA GUIMARÃES , portadora do RG nº 5466356 STPC/GO e do
CPF nº 035.827.821-07, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
nº 8.666/93, referente ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser verdade, assino a presente declaração:

Goiânia, 14 de dezembro de 2021.
.

Atenciosamente,

Juliana Cristina Moreira Guimarães
Procuradora

Anexo DECLARAÇÕES DA EMPRESA (0990485)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 305



À,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL

REFERENTE:
Pregão Eletrônico N.º: 71 - 2021
Modalidade: MENOR PREÇO POR ITEM
Processo Nº: 0004105-81.2021.6.02.8000
Data da negociação: 14/12/2021 às 14:00 hrs

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, inscrita no
CNPJ nº 21.308.480/0001-22, por intermédio do seu representante legal Sra.
JULIANA CRISTINA MOREIRA GUIMARÃES , portadora do RG nº 5466356
STPC/GO e do CPF nº 035.827.821-07, DECLARA, sob as penas da lei, que não foi
declarada inidônea para licitar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Goiânia, 14 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Juliana Cristina Moreira Guimarães
Procuradora
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À,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL

REFERENTE:
Pregão Eletrônico N.º: 71 - 2021
Modalidade: MENOR PREÇO POR ITEM
Processo Nº: 0004105-81.2021.6.02.8000
Data da negociação: 14/12/2021 às 14:00 hrs

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, inscrita no
CNPJ nº 21.308.480/0001-22, por intermédio do seu representante legal Sra.
JULIANA CRISTINA MOREIRA GUIMARÃES , portadora do RG nº 5466356
STPC/GO e do CPF nº 035.827.821-07, em cumprimento ao solicitado no Edital, sob
penas da Lei DECLARA para os devidos fins sob as sanções administrativas cabíveis e
sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, cumpre os requisitos legais de
qualificação da condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apta a usufruir dos benefícios previstos nos art.
42 a art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do
artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Por ser verdade, assino a presente declaração:

Goiânia, 14 de dezembro de 2021.
Atenciosamente,

Juliana Cristina Moreira Guimarães
Procuradora
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À,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL

REFERENTE:
Pregão Eletrônico N.º: 71 - 2021
Modalidade: MENOR PREÇO POR ITEM
Processo Nº: 0004105-81.2021.6.02.8000
Data da negociação: 14/12/2021 às 14:00 hrs

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

A empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, inscrita no
CNPJ nº 21.308.480/0001-22, por intermédio do seu representante legal Sra.
JULIANA CRISTINA MOREIRA GUIMARÃES , portadora do RG nº 5466356
STPC/GO e do CPF nº 035.827.821-07, em cumprimento ao solicitado no Edital, sob
penas da Lei DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei,
que as cópias dos documentos listados abaixo são autênticos e condizem com o
documento original.

Documentos apresentados:

A. Habilitação jurídica: Contrato social, cópia de documentos pessoais dos sócios,
publicações de deferimento – AR, procuração e cópias de documentos pessoais
do Procuradora, espelho CNPJ;

B. Regularidade fiscal: Certidões de Regularidade: Federal, Estadual e inscrição
estadual, Municipal e inscrição municipal. Trabalhista, FGTS;

C. Qualificação econômica financeira: Certidão de Falência, Concordata e
Recuperação Judicial, Balanço Patrimonial, Índices Contábeis, cópia documento
pessoal do contador, certidão Simplificada;

D. Qualificação técnica: Atestados de capacidade técnica e contrato correspondente;

E. Demais regularidades: Certidões: Conjunta TCU, CNJ, TCU;

F. Declarações;

Por ser verdade, assino a presente declaração:
Goiânia, 14 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Juliana Cristina Moreira Guimarães
Procuradora
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À,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL

REFERENTE:
Pregão Eletrônico N.º: 71 - 2021
Modalidade: MENOR PREÇO POR ITEM
Processo Nº: 0004105-81.2021.6.02.8000
Data da negociação: 14/12/2021 às 14:00 hrs

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

A empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, inscrita no
CNPJ nº 21.308.480/0001-22, por intermédio do seu representante legal Sra.
JULIANA CRISTINA MOREIRA GUIMARÃES , portadora do RG nº 5466356
STPC/GO e do CPF nº 035.827.821-07, em cumprimento ao solicitado no Edital, sob
penas da Lei DECLARA
sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Empresa
de Pequeno Porte (EPP), artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está
sujeita a quaisquer dos impedimentos do §4º deste artigo, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

Por ser verdade, assino a presente declaração:

Goiânia, 14 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Juliana Cristina Moreira Guimarães
Procuradora
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À,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL

REFERENTE:
Pregão Eletrônico N.º: 71 - 2021
Modalidade: MENOR PREÇO POR ITEM
Processo Nº: 0004105-81.2021.6.02.8000
Data da negociação: 14/12/2021 às 14:00 hrs

A empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, inscrita no
CNPJ nº 21.308.480/0001-22, por intermédio do seu representante legal Sra.
JULIANA CRISTINA MOREIRA GUIMARÃES , portadora do RG nº 5466356
STPC/GO e do CPF nº 035.827.821-07, em cumprimento ao solicitado no Edital, sob
penas da Lei DECLARA sob as penas da Lei, não haver nenhum dos impedimentos
previstos do § 4º do artigo 3º da LC 123/2006.

Por ser verdade, assino a presente declaração:

Goiânia, 14 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Juliana Cristina Moreira Guimarães
Procuradora
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À,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL

REFERENTE:
Pregão Eletrônico N.º: 71 - 2021
Modalidade: MENOR PREÇO POR ITEM
Processo Nº: 0004105-81.2021.6.02.8000
Data da negociação: 14/12/2021 às 14:00 hrs

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, inscrita no
CNPJ nº 21.308.480/0001-22, por intermédio do seu representante legal Sra.
JULIANA CRISTINA MOREIRA GUIMARÃES , portadora do RG nº 5466356
STPC/GO e do CPF nº 035.827.821-07, em cumprimento ao solicitado no Edital,
DECLARA sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação
como Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei
Municipal nº 12.211/2011 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º
deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos
42 a 49 da citada lei.

( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos
utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para
regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando
sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.or ser verdade, assino a
presente declaração:

Goiânia, 14 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Juliana Cristina Moreira Guimarães
Procuradora
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À,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL

REFERENTE:
Pregão Eletrônico N.º: 71 - 2021
Modalidade: MENOR PREÇO POR ITEM
Processo Nº: 0004105-81.2021.6.02.8000
Data da negociação: 14/12/2021 às 14:00 hrs

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE E ÉTICA: LEI ANTICORRUPÇÃO N.º
12.846/2013

A empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, inscrita no
CNPJ nº 21.308.480/0001-22, por intermédio do seu representante legal Sra.
JULIANA CRISTINA MOREIRA GUIMARÃES , portadora do RG nº 5466356
STPC/GO e do CPF nº 035.827.821-07, em cumprimento ao solicitado no Edital, sob
penas da Lei DECLARA
para os devidos fins que:

01. A empresa ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua
esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes
no ordenamento jurídico Brasileira, que importem lesão à Administração
Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei n.º 12.846, de 1º de
agosto de 2013 - Lei Anticorrupção;

02. Os administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem
nome da empresa, direta ou indiretamente, estão ciente dos dispositivos contidos
na Lei n.º 12.846, de 2013, bem como me obrigo a tomar todas as providências
para fazer com que estes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei;

03. O(A) CONTRATADO(A) compromete-se perante à CONTRATANTE a abster-
se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao
presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n.º 12.846, de
2013, em especial no seu artigo 5º;

04. Estou ciente de que qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e
de suas regulamentações por parte do(a) CONTRATADO(A), em qualquer um
dos seus aspectos, poderá ensejar: I – Instauração do Procedimento de Apuração
da Responsabilidade Administrava, nos termos do Decreto n.º 8.420, de 2015; II
– Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos
termos dos arts 18 e 19 da Lei n.º 12.846, de 2013;

05. Conduzirei os negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em
conformidade com os preceitos legais vigentes no país;

Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e
erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores
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práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade.

Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei.

Por ser verdade, assino a presente declaração:
Goiânia, 14 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Juliana Cristina Moreira Guimarães
Procuradora
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À,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL

REFERENTE:
Pregão Eletrônico N.º: 71 - 2021
Modalidade: MENOR PREÇO POR ITEM
Processo Nº: 0004105-81.2021.6.02.8000
Data da negociação: 14/12/2021 às 14:00 hrs

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, inscrita no
CNPJ nº 21.308.480/0001-22, por intermédio do seu representante legal Sra.
JULIANA CRISTINA MOREIRA GUIMARÃES , portadora do RG nº 5466356
STPC/GO e do CPF nº 035.827.821-07, doravante denominado Licitante, para fins do
disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art.
299 do Código Penal Brasileira, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente 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 presente Licitação,
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente
Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitação, 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 da presente Licitação
quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente 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; e
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(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser verdade, assino a presente declaração:

Goiânia, 14 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Juliana Cristina Moreira Guimarães
Procuradora
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À,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL

REFERENTE:
Pregão Eletrônico N.º: 71 - 2021
Modalidade: MENOR PREÇO POR ITEM
Processo Nº: 0004105-81.2021.6.02.8000
Data da negociação: 14/12/2021 às 14:00 hrs

DECLARAÇÃO

A empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, inscrita no
CNPJ nº 21.308.480/0001-22, por intermédio do seu representante legal Sra.
JULIANA CRISTINA MOREIRA GUIMARÃES , portadora do RG nº 5466356
STPC/GO e do CPF nº 035.827.821-07, doravante denominado Licitante, DECLARA,
sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório,
que será apresentada a documentação exigida no Termo de Referência.

Por ser verdade, assino a presente declaração:

Goiânia, 14 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Juliana Cristina Moreira Guimarães
Procuradora
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À,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL

REFERENTE:
Pregão Eletrônico N.º: 71 - 2021
Modalidade: MENOR PREÇO POR ITEM
Processo Nº: 0004105-81.2021.6.02.8000
Data da negociação: 14/12/2021 às 14:00 hrs

DECLARAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social: AR RP CERTIFICAÇÃO
CNPJ: 21.308.480/0001-22
ENDEREÇO: Rua Marechal Rondon, N° 401, Sala 03, Setor Jardim América
BAIRRO: Jardim América CIDADE: Ribeirão Preto
UF: SP
CEP: 14.020.220
Fones: (11) 3504-8750
Fax: -
E-mail: licitacoes@rpcd.com.br
Site internet: -

Dados do Representante da Empresa:

Nome: JULIANA CRISTINA MOREIRA GUIMARÃES
Cargo: Analista
Nacionalidade: Brasileira
Estado civil: Solteira
Profissão: Procuradora
Endereço: Goiânia
CEP: 74.000-00
Fones: (11) 3504-8750
Fax: -
E-mail: licitacoes@rpcd.com.br
Cart. de Identidade: 5566356 – SPTC/GO
Orgão Expedidor: SPTC/GO
CPF: 035.827.821-07

Dados Bancários da Empresa
Banco: Caixa Econômica Federal Agência nº 003 OP: Conta Corrente nº 587-
0
Banco: Santander Agência nº 910 Conta Corrente nº 13000741-0

Dados do Contato com a Empresa:
Nome: JULIANA CRISTINA MOREIRA GUIMARÃES
Cargo: Analista
Nacionalidade: Brasileira
Estado civil: Solteira
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Profissão: Procuradora
Endereço: Goiânia
CEP: 74.000-00
Fones: (11) 3504-8750
Fax: -
E-mail: licitacoes@rpcd.com.br

Por ser verdade, assino a presente declaração:

Goiânia, 14 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Juliana Cristina Moreira Guimarães
Procuradora
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1

Entidade: AR CCN MA, vinculada à AC VALID BRASIL e AC VALID RFB
Processo no: 00100.000248/2015-37 e 00100.000258/2015-72

Nos termos do Parecer CGAF/DAFN/ITI-99/2015 e consoante
Pareceres nos 191/2015/APG/PFE-ITI/PGF/AGU e 187/2015/APG/PFE-
ITI/PGF/AGU, DEFIRO o pedido de credenciamento da AR CCN MA,
vinculada à AC VALID BRASIL e AC VALID RFB, com instalação
técnica situada na Av. Deputado Luis Eduardo Magalhães, 500, loja 19,
Calhau-MA para as Políticas de Certificados já credenciadas.

Entidade: AR CERTIFICADO DIGITAL DO BRASIL, vinculada à
AC VALID RFB e AC VALID BRASIL
Processo no: 00100.00000100.000257/2015-28 e 00100.000246/2015-48

Nos termos do Parecer CGAF/DAFN/ITI-101/2015 e consoante
Pareceres nos 189/2015/APG/PFE-ITI/PGF/AGU e 179/2015/APG/PFE-
ITI/PGF/AGU, DEFIRO o pedido de credenciamento da AR CERTIFI-
CADO DIGITAL DO BRASIL, vinculada à AC VALID RFB e AC VA-
LID BRASIL, com instalação técnica situada na Rua Senador Souza Na-
ves, 626, 4° andar, sala 46, Centro, Londrina-PR para as Políticas de
Certificados já credenciadas.

Entidade: AR ELOISEG, vinculada à AC SINCOR RFB
Processo no:00100.000268/2015-16

Nos termos do Parecer CGAF/DAFN/ITI-90/2015 e consoan-
te Parecer no 193/2015/APG/PFE-ITI/PGF/AGU, DEFIRO o pedido
de credenciamento da AR ELOISEG, vinculada à AC SINCOR RFB,
com instalação técnica situada na Rua Dr, Armando Sales de Oliveira,
519, sl. 2, Taquaral, Campinas-SP para as Políticas de Certificados já
credenciadas.

Entidade: AR CONECTSIGN, vinculada à AC VALID BRASIL e
AC VALID RFB
Processo no: 00100.000264/2015-20 e 00100.000269/2015-52

Nos termos do Parecer CGAF/DAFN/ITI-93/2015 e consoante
Pareceres nos 197/2015/APG/PFE-ITI/PGF/AGU e 198/2015/APG/PFE-
ITI/PGF/AGU, DEFIRO o pedido de credenciamento da AR CONECT-
SIGN, vinculada à AC VALID BRASIL e AC VALID RFB, com ins-
talação técnica situada na Av. Multirão 1906, Bloco C, Setor Bueno,
Goiânia-GO para as Políticas de Certificados já credenciadas.

Entidade: AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL, vinculada à AC SO-
LUTI MÚLTIPLA
Processo no:00100.000256/2015-83

Nos termos do Parecer CGAF/DAFN/ITI-96/2015 e consoan-
te Parecer no 184/2015/APG/PFE-ITI/PGF/AGU, DEFIRO o pedido
de credenciamento da AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL, vinculada
à AC SOLUTI MÚLTIPLA, com instalação técnica situada na Rua
Marechal Rondon, 401, sala 03, Jardim América, Ribeirão Preto - SP
para as Políticas de Certificados já credenciadas.

Entidade: AR META CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, vinculada
à AC CERTISIGN MÚLTIPLA e CERTISIGN RFB
Processo no: 00100.000226/2015-77 e 00100.000230/2015-35

Nos termos do Parecer CGAF/DAFN/ITI-100/2015 e consoante
Pareceres nos 180/2015/APG/PFE-ITI/PGF/AGU e 183/2015/APG/PFE-
ITI/PGF/AGU, DEFIRO o pedido de credenciamento da AR META
CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, vinculada à AC CERTISIGN
MÚLTIPLA e CERTISIGN RFB, com instalação técnica situada na Rua
C211, Qd. 516 Lt. 09, Jardim América-GO para as Políticas de Cer-
tificados já credenciadas.

MAURÍCIO AUGUSTO COELHO
Substituto

SECRETARIA DE PORTOS
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES

A Q U AV I Á R I O S

RESOLUÇÃO No- 4.520, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS-ANTAQ, no uso da competência
que lhe é conferida pelo inciso IV do art. 20 do Regimento Interno,
considerando o que consta do processo nº 50301.000542/2014-71 e o
que foi deliberado pela Diretoria Colegiada em sua 395ª Reunião
Ordinária, realizada em 3 de dezembro de 2015, resolve:

Art. 1º Aplicar as penalidades de advertência e multa pe-
cuniária no montante de R$ 78.750,00 (setenta e oito mil, setecentos
e cinquenta reais), em face da empresa TEG - Terminal Exportador
do Guarujá Ltda., CNPJ nº 09.079.434/0001-01, na forma do art. 78-
A, incisos I e II da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, pela prática
das infrações capituladas nos incisos I e XXXVIII, respectivamente,
do art. 32 da norma aprovada pela Resolução n° 3.274-ANTAQ, de 6
de fevereiro de 2014, consubstanciadas na recepção de veículos em
seu terminal portuário sem agendamento prévio, bem como sem a
correspondente passagem pelo pátio regulador (triagem).

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação no Diário Oficial da União.

MÁRIO POVIA

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E
COORDENAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA NAVEGAÇÃO

DESPACHO DO GERENTE
Em 1o- de dezembro de 2015

Processo nº 50305.000280/2015-94.
No- 96 - Empresa penalizada: Rodonave Navegação Ltda., CNPJ nº
06.169.194/00001-30. Objeto e Fundamento Legal: Por não conhecer
o recurso interposto, dado que intempestivo, mantendo-se a aplicação
de penalidade de multa pecuniária no valor total de R$ 72.000,00
(setenta e dois mil reais), pela prática das infrações tipificadas nos
incisos III, V, VII, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII, XXXIII e XL do
art. 23 da norma aprovada pela Resolução nº 1.274-ANTAQ, de 3 de
fevereiro de 2009.

ALEXANDRE GOMES DE MOURA

SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGAS

DESPACHO DO PRESIDENTE
Em 11 de dezembro de 2015

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICI-
TAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUA-
VIÁRIOS - ANTAQ, no uso das atribuições conferidas pela Portaria
ANTAQ nº 162, de 15 de outubro de 2015, e pela legislação de regência,
e considerando o que consta dos Processos nos 50300.002128/2015-96,
50300.002129/2015-31 e 50300.002130/2015-65, informa que foi dis-
ponibilizada, no sítio eletrônico da ANTAQ, a ata de julgamento relativa
à análise dos Documentos de Habilitação das Proponentes vencedoras,
bem como o cronograma referente ao prazo recursal.

LUIZ OSMAR SCARDUELLI JUNIOR

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
A E R O P O RT U Á R I A

PORTARIA No- 3.302, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015

O SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA AE-
ROPORTUÁRIA SUBSTITUTO, no uso da atribuição que lhe con-
fere o art. 41 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 110,
de 15 de setembro de 2009, tendo em vista o disposto na Resolução
nº 63, de 26 de novembro de 2008, que trata do Programa Nacional de
Instrução em Segurança da Aviação Civil (PNIAVSEC), e conside-
rando o que consta do processo nº 00058.104860/2014-60, resolve:

Art. 1º Alterar o Art. 1º da Portaria nº 3.247, de 7 de de-
zembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 8 dezembro
de 2015, Seção 1, página 27, que passa a ter a seguinte redação:

.........................................................................................................

Art. 1º Autorizar o Centro de Instrução Infinity Serviços
Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda. - ME, CNPJ nº
21.207.712/0001-56, a ministrar o curso AVSEC Segurança no
Atendimento ao Passageiro, Carga e Operações de Solo, na mo-
dalidade de ensino presencial.
.........................................................................................................

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RODRIGO FLÓRIO MOSER

GERÊNCIA DE SEGURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL
CONTRA ATOS DE INTERFERÊNCIA ILÍCITA

PORTARIA No- 3.303, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015

O GERENTE DE SEGURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL
CONTRA ATOS DE INTERFERÊNCIA ILÍCITA, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 3º da Portaria nº 1751/SIA, de 6 de julho
de 2015, tendo em vista o disposto no parágrafo 108.255(a) do Re-
gulamento Brasileiro de Aviação Civil nº 108 (RBAC nº 108), com
fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe
sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, e no Decreto nº 7.168, de
5 de maio de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Se-
gurança da Aviação Civil (PNAVSEC), e considerando o que consta
do processo nº 00058.070701/2013-73, resolve:

Art. 1º Aprovar o Programa de Segurança de Operador Aé-
reo (PSOA) da Aerovias de Mexico S/A de C V AEROMEXICO.

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

LEONARDO BOSZCZOWSKI

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA No 28,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA
SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁ-
RIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe conferem
os arts. 13 e 45 do Anexo I do Decreto no 8.492, de 13 de julho de
2015, tendo em vista o disposto no Decreto no 24.114, de 12 de abril
de 1934, no Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, no
Decreto no 5.759, de 17 de abril de 2006, na Instrução Normativa no

23, de 2 de agosto de 2004, na Instrução Normativa no 6, de 16 de
maio de 2005, considerando o resultado da Análise de Risco de
Pragas, e o que consta do Processo no 21000.008989/2014-83, re-
solve:

Art. 1o Ficam aprovados os requisitos fitossanitários para a
importação de grãos de Chia (Salvia hispanica) in natura produzidos
no Peru.

Art. 2o Os grãos de Chia devem estar acondicionados em
embalagens novas, de primeiro uso, e livres de material de solo e
resíduos vegetais.

Art. 3o O envio especificado no art. 1o desta Instrução
Normativa deve estar acompanhado de Certificado Fitossanitário -
CF, emitido pela Organização Nacional de Proteção Fitossanitária -
ONPF do Peru, com as seguintes Declarações Adicionais: DA2 +
DA1: "O envio foi tratado com (especificar: dose ou concentração,
temperatura, tempo de exposição) para o controle dos insetos Pa-
giocerus frontalis, Sitophilus granarius e Lophocateres pusillus, sob
supervisão oficial e se encontra livre de Pagiocerus frontalis, Si-
tophilus granarius e Lophocateres pusillus".

Art. 4o As partidas serão inspecionadas no ponto de in-
gresso (Inspeção Fitossanitária - IF), podendo ser coletadas amostras
para análise fitossanitária em laboratórios oficiais ou credenciados.

Parágrafo único. Havendo coleta de amostras, os custos do
envio e das análises serão com ônus para o interessado, que ficará
depositário da partida até a conclusão dos exames e emissão dos
respectivos laudos de liberação.

Art. 5o No caso de interceptação de pragas quarentenárias ou sem
registro de ocorrência no Brasil, a partida será destruída ou rechaçada e a
ONPF do país de origem notificada, podendo a ONPF do Brasil suspender as
importações de grãos de Chia até a revisão da Análise de Risco de Pragas.

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

.
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Consulta Pública ao Cadastro
ICMS

Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp

 

Código de controle da consulta: a671c81e-c916-4654-90d5-abc0e4f60cb3

 

Estabelecimento
 

IE: 797.089.188.110

CNPJ: 21.308.480/0001-22

Nome Empresarial: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI

Nome Fantasia: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL

Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

 

Endereço
 

Logradouro: RUA MARECHAL RONDON

Nº: 401 Complemento: SALA: 03;

CEP: 14.020-220 Bairro: JARDIM AMERICA

Município: RIBEIRAO PRETO UF: SP

 

Informações Complementares
 

Situação Cadastral: Ativo Data da Situação Cadastral: 29/10/2014

Ocorrência Fiscal: Ativa Posto Fiscal: PF-10 - RIBEIRÃO PRETO

Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

Atividade Econômica: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

 

Informações NF-e
 

Data de Credenciamento como emissor de NF-
e: 30/10/2014

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/12/2010

 

 

 

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes
cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são
oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com
eles ajustadas.

 

Versão: 4.05.2

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria Municipal da Fazenda
www.ribeiraopreto.sp.gov.br

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Empresa:

CNPJ/CPF:

Inscrição Municipal:

AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI

21.308.480/0001-22

20026631

A PESSOA acima identificada encontra-se na seguinte condição no Cadastro Mobiliário da
Secretaria Muncipal da Fazenda:

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Fale Conosco: certidoes@fazenda.pmrp.com.br

Emitida às 16:38h do dia 26/11/2021 - Código de controle: 2901860

Esta certidão representa tão somente a situação cadastral. Eventuais débitos devem ser
consultados através do site da Secretaria Municipal da Fazenda em Serviços On-line. São
exibidos apenas os 10 primeiros sócios por ordem alfabética.

Protocolo VRE: 1752091201959

Endereço: RUA MAL RONDON, Nº 401 - SALA: 03; SL 3

Sócios e Administradores:

CNAE(s) Secundários(s): 4751201, 6202300, 6203100

CNAE Principal: 6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de
informação na internet

PAULO CESAR RIBEIRO VIEIRA

Data Abertura: 19/12/2014
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1

Art. 1º Autorizar, ad referendum do Conselho Diretor, o
Superintendente Regional do Incra no Estado do Paraná, assistido
pela Procuradoria Federal Especializada, a realizar acordo extraju-
dicial consoante à Matrícula nº 2739, referente à Comunidade Qui-
lombola Invernada Paiol de Telha, com área registrada de 81,4790ha
no valor total de R$ 3.340.639,00 (três milhões, trezentos e quarenta
mil, seiscentos e trinta e nove reais), localizado no município de
Reserva do Iguaçu, comarca de Pinhão/PR.

Art. 2º Condicionar, que o termo de acordo se opere livre e
desimpedido, bem como à renúncia de todas às ações envolvendo o
imóvel, conforme preceitua os artigos 11 e 13 da Norma de Execução
Conjunta nº 03, de 21 de junho de 2010 e ao rito da Instrução
Normativa nº 72, de 17 de maio de 2012.

Art. 3º Condicionar, ainda, a assinatura do termo de acordo à
aquiescência do Ministério Público Federal em Audiência de Conciliação,
conforme preceitua o art. 12 da Norma de Execução Conjunta nº 03, de 21 de
junho de 2010, bem como a homologação judicial pelo juízo competente.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LEONARDO GÓES SILVA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS
COMITÊ DE DECISÃO REGIONAL

RESOLUÇÃO No- 5, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016

O COMITÊ DE DECISÃO REGIONAL DA SUPERIN-
TENDÊNCIA REGIONAL DE GOIÁS DO INSTITUTO NACIO-
NAL DE COLANIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, Au-
tarquia Federal criada pelo Decreto-lei n°1.100, de 09 de julho de 1970,
alterado pela lei n°7.231, de 23 de outubro de 1984, representado por seu
Coordenador, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso
VI, do Artigo 132 do Regimento Interno do Incra e tendo em vista a
decisão adotada em sua reunião, realizada em 07 de Outubro de 2016, e;

Considerando o interesse desta Autarquia em obter o imóvel
rural denominado "Fazenda Torres Taquari/Tira Teima", com área
registrada de 2.314,3563 hectares e medida e avaliada de 2.328,6121
hectares, situado no Município de Caiapônia, Estado de Goiás, ca-
dastrada no INCRA sob o n° 932.043.011.401-5, para fins de as-
sentamento de trabalhadores rurais, de acordo com as metas esta-
belecidas no Programa de Reforma Agrária;

Considerando que o processo de aquisição da área foi ins-
truído de acordo com a Lei nº 8629/93 e suas alterações, bem como
a Instrução Normativa nº 83/2015;

Considerando que a aquisição do imóvel rural "Fazenda Tor-
res Taquari/Tira Teima", visa atender a demanda por terras na região
de Caiapônia, Estado de Goiás;

Considerando as boas características edafoclimáticas do imó-
vel, bem como sua boa situação geográfica, além da existência de in-
fraestrutura de benfeitorias que poderá ser aproveitada na atividade agro-
pecuária no Projeto de Assentamento a ser implantado pela Autarquia;

Considerando que o valor proposto para indenização dos
proprietários do imóvel é de R$ 21.245.420,12 (vinte e um milhão,
duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais e doze
centavos), sendo R$ 19.248.259,75 (dezenove milhões, duzentos e
quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e
cinco centavos) para indenização da terra nua, e R$ 1.997.160,37 (um
milhão, novecentos e noventa e sete mil, cento e sessenta reais e
trinta e sete centavos) para indenização das benfeitorias;

Considerando as disposições do §1º do artigo 34 da Instrução
Normativa 83/2015, resolve:

Art. 1° - Aprovar o prosseguimento dos autos com vistas à
edição de Decreto Declaratório de interesse social do imóvel rural
denominado "Fazenda Torres Taquari/Tira Teima", com área regis-
trada de 2.314,3563 hectares e medida e avaliada de 2.328,6121
hectares, situado no Município de Caiapônia, Estado de Goiás, ca-
dastrada no INCRA sob o n° 932.043.011.401-5, com o valor in-
denizatório de R$ 21.245.420,12 (vinte e um milhão, duzentos e
quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais e doze centavos),
sendo R$ 19.248.259,75 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e
oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos)
para indenização da terra nua, já deduzido o passivo ambiental, que
deverão ser convertidos em Títulos da Dívida Agrária - TDA e R$
1.997.160,37 (um milhão, novecentos e noventa e sete mil, cento e
sessenta reais e trinta e sete centavos) para indenização das ben-
feitorias em moeda corrente.

Art.2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GILSON DE OLIVEIRA FILHO
Coordenador do Comitê

RESOLUÇÃO No- 6, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016

O COMITÊ DE DECISÃO REGIONAL DA SUPERIN-
TENDÊNCIA REGIONAL DE GOIÁS DO INSTITUTO NA-
CIONAL DE COLANIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - IN-
CRA, Autarquia Federal criada pelo Decreto-lei n°1.100, de 09 de
julho de 1970, alterado pela lei n°7.231, de 23 de outubro de 1984,
representado por seu Coordenador, no uso das atribuições que lhe são

conferidas pelo Inciso VI, do Artigo 132 do Regimento Interno do
Incra e tendo em vista a decisão adotada em sua reunião, realizada em
07 de Outubro de 2016, e;

Considerando o interesse desta Autarquia em obter o imóvel
rural denominado "Fazenda Campo Belo, também conhecida por Ca-
beceira do Beco", com área registrada de 1.206,2968 hectares e medida
e avaliada de 1.196,3853 hectares, situado no Município de Piranhas,
Estado de Goiás, cadastrada no INCRA sob o n° 932.086.001.392-1,
para fins de assentamento de trabalhadores rurais, de acordo com as
metas estabelecidas no Programa de Reforma Agrária;

Considerando que o processo de aquisição da área foi ins-
truído de acordo com a Lei nº 8629/93 e suas alterações, bem como
a Instrução Normativa nº 83/2015;

Considerando que a aquisição do imóvel rural "Fazenda
Campo Belo, também conhecida por Cabeceira do Beco", visa aten-
der a demanda por terras na região de Piranhas, Estado de Goiás;

Considerando as boas características edafoclimáticas do imó-
vel, bem como sua boa situação geográfica, além da existência de
infraestrutura de benfeitorias que poderá ser aproveitada na atividade
agropecuária no Projeto de Assentamento a ser implantado pela Au-
tarquia;

Considerando que o valor proposto para indenização dos pro-
prietários do imóvel é de R$ 7.357.808,31 (sete milhões, trezentos e
cinquenta e sete mil, oitocentos e oito reais e trinta e um centavos), sendo
R$ 6.843.119,93 (seis milhões, oitocentos e quarenta e três mil, cento e
dezenove reais e noventa e três centavos) para indenização da terra nua,
e R$ 514.688,38 (quinhentos e quatorze mil, seiscentos e oitenta e oito
reais e trinta e oito centavos) para indenização das benfeitorias;

Considerando as disposições do §1º do artigo 34 da Instrução
Normativa 83/2015, resolve:

Art. 1° - Aprovar o prosseguimento dos autos com vistas à
edição de Decreto Declaratório de interesse social do imóvel rural
denominado "Fazenda Campo Belo, também conhecida por Cabeceira
do Beco", com área registrada de 1.206,2968 hectares e medida e
avaliada de 1.196,3853 hectares, situado no Município de Piranhas,
Estado de Goiás, cadastrada no INCRA sob o n° 932.086.001.392-1,
com o valor indenizatório de R$ 7.357.808,31 (sete milhões, trezentos
e cinquenta e sete mil, oitocentos e oito reais e trinta e um centavos),
sendo R$ 6.843.119,93 (seis milhões, oitocentos e quarenta e três mil,
cento e dezenove reais e noventa e três centavos) para indenização da
terra nua, já deduzido o passivo ambiental, que deverão ser con-
vertidos em Títulos da Dívida Agrária - TDA e R$ 514.688,38 (qui-
nhentos e quatorze mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e oito
centavos) para indenização das benfeitorias em moeda corrente.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GILSON DE OLIVEIRA FILHO
Coordenador do Comitê

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

DESPACHOS DO DIRETOR-PRESIDENTE
Em 10 de outubro de 2016

Entidade: AR TOP SAFE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP,
vinculada à AC CERTISIGN MÚLTIPLA e AC CERTISIGN RFB
Processo no: 00100.000216/2016-12 e 00100.000224/2016-69

No termo do Parecer CGAF/DAFN/ITI - 142/2016, DEFIRO
o pedido de credenciamento da AR TOP SAFE CERTIFICADOS
DIGITAIS LTDA EPP, vinculada à AC CERTISIGN MÚLTIPLA e
AC CERTISIGN RFB, na cadeia da AC CERTISIGN e AC RFB,
com instalação técnica localizada, na Rua Funchal, n° 538, Sala 91,
Vila Olímpia, São Paulo, CEP:04551-060, para as Políticas de Cer-
tificados já credenciadas.

Entidade: ACT CERTISIGN
Processo no: 00100.000169/2016-15

Acolhem-se o Parecer CGAF/ITI nº 031/2016, que aprova a
versão 1.1 da DPCT da ACT CERTISIGN. Os arquivos contendo os
documentos aprovados possuem os hashes SHA1 informados no Pa-
recer e devem ser publicados pela AC em seu repositório no prazo
máximo de 30 dias, a contar da data desta publicação.

Em 11 de outubro de 2016

Entidade: AR POLO PARTICIPAÇÕES e AR CNDL, vinculada à AC
SERASA CD
Processo no: 00100.000029/2013-14

Acolhe-se o parecer n° 091/2016/CGAF/DAFN/ITI, que opi-
na pelo deferimento do pedido de descredenciamento das AR POLO
PARTICIPAÇÕES, localizada na Avenida Conselheiro Furtado, n°
3249, sala A, Cremação, Belém/PA e AR CNDL, localizada na Rua
Leôncio de Carvalho, n° 234, 5° andar, Conjunto 131 a 134, Paraíso,
São Paulo/SP, vinculada à AC SERASA CD.

Entidade: AR NATHYELLE e AR BR CERTIFICADOS, vinculada à
AC VALID PLUS, AC VALID BRASIL e AC VALID SPB
Processo no: 00100.000303/2014-16, 00100.000297/2012-27 e
00100.000240/2014-90

Acolhe-se o Parecer no 092/2016/CGAF/DAFN/ITI, que opi-
na pelo deferimento do pedido de credenciamento simplificado da AR
NATHYELLE e AR BR CERTIFICADOS, vinculada à AC VALID
PLUS, AC VALID BRASIL e AC VALID SPB, para as Políticas de
Certificados credenciadas. Em vista disso, e consoante com o disposto
no item 2.2.3.3.3, do DOC-ICP-03, defere-se o credenciamento.

Entidade: AR TEKSUL, vinculada à AC VALID SPB e AC VALID PLUS
Processo no: 00100.000240/2014-90 e 00100.000303/2014-16

Acolhe-se o Parecer no 094/2016/CGAF/DAFN/ITI, que opi-
na pelo deferimento do pedido de credenciamento simplificado da AR
TEKSUL, vinculada à AC VALID SPB e AC VALID PLUS, para as
Políticas de Certificados credenciadas. Em vista disso, e consoante
com o disposto no item 2.2.3.3.3, do DOC-ICP-03, defere-se o cre-
denciamento.

Entidade: AR REPORT, vinculada à AC VALID BRASIL, AC VA-
LID RFB, AC VALID SPB e AC VALID PLUS
Processo no: 00100.000297/2012-27, 00100.000298/2012-71,
00100.000240/2014-90 e 00100.000303/2014-16

Acolhe-se o Parecer no 054/2016/CGAF/DAFN/ITI, que opi-
na pelo deferimento do pedido de credenciamento simplificado da AR
REPORT, vinculada à AC VALID BRASIL, AC VALID RFB, AC
VALID SPB e AC VALID PLUS, na cadeia da AC RFB e AC
VALID, para as Políticas de Certificados credenciadas. Em vista dis-
so, e consoante com o disposto no item 2.2.3.3.3, do DOC-ICP-03,
defere-se o credenciamento.

Entidade: AR BRASIL CERTIFICADOS, vinculada à AC VALID BRASIL
Processo no: 00100.000124/2016-32

No termo do Parecer CGAF/DAFN/ITI- 124/2016, DEFIRO
o pedido de credenciamento da AR BRASIL CERTIFICADOS, vin-
culada à AC VALID BRASIL, na cadeia da AC VALID, com ins-
talação técnica localizada, na Rua Rua Dona Maria Olinda Silva, n°
198, Letra A, Centro, Vespasiano/MG, CEP: 33200-000, para as Po-
líticas de Certificados já credenciadas.

Entidade: AR SÃO PAULO, vinculada à AC SOLUTI RFB
Processo no: 00100.000097/2016-06

Acolhe-se o Parecer no 080/2016/CGAF/DAFN/ITI, que opi-
na pelo deferimento do pedido de credenciamento simplificado da AR
SÃO PAULO, vinculada à AC SOLUTI RFB, na cadeia da AC RFB,
para as Políticas de Certificados credenciadas. Em vista disso, e
consoante com o disposto no item 2.2.3.3.3, do DOC-ICP-03, defere-
se o credenciamento.

Entidade: AR PR CONSULT, vinculada à AC SOLUTI MÚLTIPLA
Processo no: 00100.000020/2014-16

Acolhe-se o Parecer no 086/2016/CGAF/DAFN/ITI, que opi-
na pelo deferimento do pedido de credenciamento simplificado da AR
PR CONSULT, vinculada à AC SOLUTI MÚLTIPLA, para as Po-
líticas de Certificados credenciadas. Em vista disso, e consoante com
o disposto no item 2.2.3.3.3, do DOC-ICP-03, defere-se o creden-
ciamento.

Entidade: AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL, vinculada à AC SO-
LUTI JUS
Processo no: 00100.000049/2016-18

Acolhe-se o Parecer no 056/2016/CGAF/DAFN/ITI, que opi-
na pelo deferimento do pedido de credenciamento simplificado da AR
RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL, vinculada à AC SOLUTI JUS, na
cadeia da AC JUS, para as Políticas de Certificados credenciadas. Em
vista disso, e consoante com o disposto no item 2.2.3.3.3, do DOC-
ICP-03, defere-se o credenciamento.

Entidade: AR SEMPRE vinculada à AC VALID JUS e AC VALID
RFB; e AR INFOCOMEX vinculada à AC VALID RFB
Processo no: 00100.000298/2012-71 e 00100.000304/2014-52

Acolhe-se o Parecer no 093/2016/CGAF/DAFN/ITI, que opi-
na pelo deferimento do pedido de credenciamento simplificado da AR
SEMPRE vinculada à AC VALID JUS e AC VALID RFB; e AR
INFOCOMEX vinculada à AC VALID RFB, para as Políticas de
Certificados credenciadas. Em vista disso, e consoante com o disposto
no item 2.2.3.3.3, do DOC-ICP-03, defere-se o credenciamento.

RENATO DA SILVEIRA MARTINI

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PORTARIA No 611, DE 11 DE OUTUBRO DE 2016

A ADVOGADA-GERAL DA UNIÃO, no uso das atri-
buições que lhe conferem os incisos I e XVIII do art. 4º da Lei
Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, e considerando o
que consta no Processo nº 00400.001905/2016-60;

Considerando a realização do XVII Encontro Nacional dos
Advogados da União e do XIII Seminário Nacional sobre Advocacia
de Estado, programado para o período de 28 a 31 de outubro de 2016,
em Cabo de Santo Agostinho, no Estado de Pernambuco;
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - CASA CIVIL 

SCN, Quadra 02 Bloco E - CEP 70712-905 - Brasília/DF 
Telefone: (61) 3424-3867 - h�ps://www.i�.gov.br 

  

DESPACHO DAFN Nº 773/2019/DAFN

  

Processo nº 00100.003451/2019-99

Interessado: AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL

  

DEFIRO o pedido de credenciamento simplificado da AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL , vinculada às AC
SOLUTI MÚLTIPLA CODESIGNING, AC SOLUTI MÚLTIPLA SSL e AC SOLUTI MÚLTIPLA TIMESTAMPING , com
instalação técnica localizada na RUA MARECHAL RONDON, N° 401, SALA 03, JARDIM AMÉRICA, RIBEIRÃO
PRETO/SP.

 

ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA 
Diretora de Auditoria, Fiscalização e Normalização

Documento assinado eletronicamente por Angela Maria de Oliveira, Diretora de Auditoria,
Fiscalização e Normalização, em 10/05/2019, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.i�.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0336459 e
o código CRC ABE3A08B.

 
Referência: Processo nº 00100.003451/2019-99 SEI nº 0336459

 
 

Publicado em 13/05/2019 
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ITI

DESPACHO DO DIRETOR-PRESIDENTE

Entidade: AR CONNECT, AR SOLUTI ANÁPOLIS e AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Processos no: 00100.000097/2016-06

Acolhe-se  o  parecer  n°  038/2016/CGAF/DAFN/ITI,  que  opina pelo deferimento do pedido de
credenciamento simplificado  das AR  CONNECT,  AR  SOLUTI  ANÁPOLIS  e  AR  RP
CERTIFICAÇÃO DIGITAL,  vinculadas à  AC SOLUTI  RFB,  para as Políticas de Certificados
credenciadas. Em vista disso, e consoante com o disposto no item 2.2.3.3.3, do DOC-ICP-03,
defere-se o credenciamento. Publique-se. Em 09 de agosto de 2016.

RENATO DA SILVEIRA MARTINI
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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: 21.308.480/0001-22
Razão Social: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI

Atividade Econômica Principal:

6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO NA INTERNET

Endereço:
RUA MARECHAL RONDON, 401 - SALA: 03; - JARDIM AMERICA - Ribeirão Preto / São
Paulo

Emitido em: 16/12/2021 08:55 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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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: 21.308.480/0001-22 DUNS®: 937025718

Razão Social: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI

Nome Fantasia: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 16/12/2021 08:57 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 de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 21.308.480/0001-22 DUNS®: 937025718

Razão Social: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI

Nome Fantasia: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 16/12/2021 08:57 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Anexo RELATÓRIOS DE OCORRÊNCIAS - SICAF (0990505)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 328



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: 21.308.480/0001-22 DUNS®: 937025718

Razão Social: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI

Nome Fantasia: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 16/12/2021 08:57 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 Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 21.308.480/0001-22 DUNS®: 937025718

Razão Social: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI

Nome Fantasia: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL

Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Ribeirão Preto / São Paulo

Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Serviços

Código Descrição Situação

27146 Emissão de Certificado Digital A1 para Pessoa Física Ativo

27154 Emissão de Certificado Digital A1 Mobile para Pessoa Física Ativo

27162 Emissão de Certificado Digital A1 para Pessoa Jurídica Ativo

27170 Emissão de Certificado Digital A1 para Equipamento Servidor Ativo

27189 Emissão de Certificado Digital A3, com Token Pessoa Física Ativo

27197 Emissão de Certificado Digital A3, com Token Pessoa Jurídica Ativo

27200
Emissão de Certificado Digital A3, com Token para  Equipamento
Servidor

Ativo

27219 Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa   Física Ativo

27227 Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Jurídica Ativo

27235
Emissão de Certificado Digital A3, sem Token para  Equipamento
Servidor

Ativo

27243 Emissão de Outros Tipos de Certificados com Token Ativo

27251 Emissão de Outros Tipos de Certificados sem Token Ativo

Emitido em: 16/12/2021 08:59 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

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 21.308.480/0001-22 DUNS®: 937025718
Razão Social: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI
Nome Fantasia: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/02/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não

Capital Social: R$ 110.000,00 Data de Abertura da Empresa: 29/10/2014
CNAE Primário: 6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET

CNAE Secundário 1: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 2: 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS
CNAE Secundário 3: 6203-1/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS

Dados para Contato
CEP: 14.020-220
Endereço: RUA MARECHAL RONDON, 401 - SALA: 03; - JARDIM AMERICA
Município / UF: Ribeirão Preto / São Paulo
Telefone: (16) 32898932 Telefone: (16) 31022800
E-mail: LICITACOES@RPCD.COM.BR

Dados do Responsável Legal
295.057.711-34CPF:

Nome: PAULO CESAR RIBEIRO VIEIRA

Emitido em: 16/12/2021 08:58 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
295.057.711-34CPF:

Nome: PAULO CESAR RIBEIRO VIEIRA
E-mail: licitacoes@rpcd.com.br

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 295.057.711-34 Participação Societária: 100,00%
Nome: PAULO CESAR RIBEIRO VIEIRA
Número do Documento: 1512480 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 01/09/2014 Data de Nascimento: 22/09/1963
Filiação Materna: HERMILIA RIBEIRO VIEIRA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 74.663-500
Endereço: RUA DAS PAINEIRAS, SN - QD 12 LT 16 - SETOR GOIANIA 2
Município / UF: Goiânia / Goiás
Telefone: (62) 84043450
E-mail: licitacoes@rpcd.com.br

Linhas Fornecimento

Serviços
27146 - Emissão de Certificado Digital A1 para Pessoa Física
27154 - Emissão de Certificado Digital A1 Mobile para Pessoa Física
27162 - Emissão de Certificado Digital A1 para Pessoa Jurídica
27170 - Emissão de Certificado Digital A1 para Equipamento Servidor
27189 - Emissão de Certificado Digital A3, com Token Pessoa Física
27197 - Emissão de Certificado Digital A3, com Token Pessoa Jurídica
27200 - Emissão de Certificado Digital A3, com Token para  Equipamento Servidor
27219 - Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa   Física
27227 - Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Jurídica
27235 - Emissão de Certificado Digital A3, sem Token para  Equipamento Servidor
27243 - Emissão de Outros Tipos de Certificados com Token
27251 - Emissão de Outros Tipos de Certificados sem Token

Emitido em: 16/12/2021 08:58 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

22

Anexo RELATÓRIOS DE OCORRÊNCIAS - SICAF (0990505)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 332



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: 21.308.480/0001-22 DUNS®: 937025718

Razão Social: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI

Nome Fantasia: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL

Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 16/12/2021 08:57 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 71/2021 UASG 70011

AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 21.308.480/0001-22, 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.

Ribeirão Preto, 13 de Dezembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 71/2021 UASG 70011

AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, CNPJ nº 21.308.480/0001-22, 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.

Ribeirão Preto, 13 de Dezembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 71/2021 UASG 70011

AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 21.308.480/0001-22, 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.

Ribeirão Preto, 13 de Dezembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 71/2021 UASG 70011

AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 21.308.480/0001-22, 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.

Ribeirão Preto, 13 de Dezembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 71/2021 UASG 70011

PAULO CESAR RIBEIRO VIEIRA, como representante devidamente constituído de 21.308.480/0001-22 - AR RP
CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI doravante denominado AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, para fins do disposto no
Edital do Pregão Eletrônico 71/2021 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 71/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 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
71/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 71/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 71/2021 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 71/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 71/2021 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 71/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 71/2021 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. 

Ribeirão Preto, em 13 de Dezembro de 2021. 

PAULO CESAR RIBEIRO VIEIRA
 

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 71/2021 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 71/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 21.308.480/0001-22 - AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI

Ribeirão Preto, 13 de Dezembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 71/2021 UASG 70011

AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 21.308.480/0001-22, declara sob as penas da Lei, que
cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Ribeirão Preto, 13 de Dezembro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 71/2021 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: 21.308.480/0001-22 - AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 

13 de Dezembro de 2021.

 

Voltar
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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: 23.035.197/0001-08 DUNS®: 943979298
Razão Social: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
Nome Fantasia: RIO MADEIRA CERTIFICADORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/07/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
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 (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 27/12/2021
FGTS 31/12/2021
Trabalhista Validade: 20/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 28/02/2022
Receita Municipal Validade: 28/02/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

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: 16/12/2021 09:08 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: 16/12/2021 10:14:49 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI 
CNPJ: 23.035.197/0001-08 
 
 
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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Página 1 de 6

RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI  ME 
CNPJ Nº 23.035.197/0001-08  -  NIRE 11600034886 

 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI 

 
VALDIR DOS SANTOS MIGUEL, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 
24/08/1982, inscrito no CPF/MF sob nº 001.742.261-28 e da CI RG nº 1431126 
SSP/RO, residente e domiciliado na Rua José de Alencar, 3849, Apto 14, Bairro 
Olaria, CEP 76.801-294, na Cidade de Porto Velho – RO, titular da EIRELI RIO 
MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - ME, nome fantasia: Rio Madeira 
Certificadora, com sede na Av. Carlos Gomes, 2272, Loja 1, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76.804-038, na Cidade de Porto Velho – RO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
23.035.197/0001-08, com seus atos constitutivos devidamente arquivados e 
registrados na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob NIRE 11600034886, em 
sessão de despacho do dia 11/08/2015, resolve alterar sua Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada – EIRELI, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e 
condições: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA. Resolve, através deste instrumento particular de alteração 
contratual, encerrar as atividades e baixar as filiais abaixo relacionadas: 
 
Filial 06: Estabelecida na cidade de BURITIS, Estado de RONDONIA, na AV. FOZ 
DO IGUACU, nº 1692, SALA A, Bairro: SETOR 03, CEP: 76.880-000, CNPJ nº 
23.035.197/0007-95, NIRE: 11900196491. 

Filial 07: Estabelecida na cidade de MONTE NEGRO, Estado de RONDONIA, na 
RUA FRANCISCO PRISTE, nº 2080, SALA RECEPÇÃO, Bairro: SETOR 1, CEP: 
76.888-000, CNPJ nº 23.035.197/0008-76, NIRE: 11900196504. 

Filial 09: Estabelecida na cidade de PORTO VELHO, Estado de RONDONIA, na RUA 
JOAQUIM NABUCO, nº 2739, SALA 01, Bairro: OLARIA, CEP: 76.801-261, CNPJ nº 
23.035.197/0010-90, NIRE: 11900196521. 

Filial 10: Estabelecida na cidade de MACHADINHO D’OESTE, Estado de 
RONDONIA, na AV CASTELO BRANCO, nº 2421, SALA RECEPÇÃO, Bairro: 
CENTRO, CEP: 76.868-000, CNPJ nº 23.035.197/0011-71, NIRE: 11900201583. 

Filial 11: Estabelecida na cidade de CACOAL, Estado de RONDONIA, na AV 
MARECHAL RONDON, nº 2201, SALA RECPÇÃO, Bairro: PRINCESA ISABEL, 
CEP: 76.964-009, CNPJ nº 23.035.197/0012-52, NIRE: 11900201591. 

Filial 12: Estabelecida na cidade de BURITIS, Estado de RONDONIA, na AV 
RONDONIA, nº 1600, SALA RECPÇÃO, Bairro: SETOR 03, CEP: 76.880-000, CNPJ 
nº 23.035.197/0013-33, NIRE: 11900201605. 

Filial 13: Estabelecida na cidade de JI-PARANA, Estado de RONDONIA, na RUA 
MENEZES FILHO, nº 2487, SALA RECEPÇÃO, Bairro: DOIS DE ABRIL, CEP: 
76.900-811, CNPJ nº 23.035.197/0014-14, NIRE: 11900201613. 

Filial 14: Estabelecida na cidade de GUAJARA-MIRIM, Estado de RONDONIA, na AV 
10 DE ABRIL, nº 2037, ANEXO A SALA 3, Bairro: CENTRO, CEP: 76.850-000, CNPJ 
nº 23.035.197/0015-03, NIRE: 11900201621. 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
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Filial 15: Estabelecida na cidade de PIMENTA BUENO, Estado de RONDONIA, na 
AV ROTARY CLUBE, nº 903, SALA A SALA RECEPÇÃO, Bairro: DOS PIONEIROS, 
CEP: 76.970-000, CNPJ nº 23.035.197/0016-86, NIRE: 11900201630. 

Filial 16: Estabelecida na cidade de URUPA, Estado de RONDONIA, na AV MOACIR 
DE PAULA VIEIRA, nº 4004, SALA RECEPÇÃO, Bairro: NOVO HORIZONTE, CEP: 
76.929-000, CNPJ nº 23.035.197/0017-67, NIRE: 11900201648. 

Filial 17: Estabelecida na cidade de ROLIM DE MOURA, Estado de RONDONIA, na 
AV 25 DE AGOSTO, nº 5676, SALA 1, Bairro: PLANALTO, CEP: 76.940-000, CNPJ 
nº 23.035.197/0018-48, NIRE: 11900201656. 

Filial 18: Estabelecida na cidade de ESPIGÃO D’OESTE, Estado de RONDONIA, na 
AV SETE DE SETEMBRO, nº 2379, SALA 03 RECEPÇÃO, Bairro: CENTRO, CEP: 
76.974-000, CNPJ nº 23.035.197/0019-29, NIRE: 11900201664. 

Filial 19: Estabelecida na cidade de OURO PRETO DO OESTE, Estado de 
RONDONIA, na AV DANIEL COMBONI, nº 1676, SALA 1 RECEPÇÃO, Bairro: 
UNIÃO, CEP: 76.920-000, CNPJ nº 23.035.197/0020-62, NIRE: 11900201672. 

Filial 20: Estabelecida na cidade de JARU, Estado de RONDONIA, na AV 
TIRADENTE, nº 1930, SALA 01 Bairro: SETOR 01, CEP: 76.890-000, CNPJ nº 
23.035.197/0021-43, NIRE: 11900201681. 

Filial 21: Estabelecida na cidade de SÃO MIGUEL DO GUAPORE, Estado de 
RONDONIA, na AV CAPITÃO SILVIO, nº 851, SALA RECEPÇÃO, Bairro: CENTRO, 
CEP: 76.932-000, CNPJ nº 23.035.197/0022-24, NIRE: 11900201699. 

Filial 22: Estabelecida na cidade de CACOAL, Estado do RONDONIA, na AV 
CUIABA, nº 2556, SALA A, Bairro: JARDIM CLODOALDO, CEP: 76.963-698, CNPJ 
nº 23.035.197/0023-05, NIRE: 11900201702. 

Filial 23: Estabelecida na cidade de CACOAL, Estado de RONDONIA, na AV 
GUAPORE, nº 2747, TERREO RECEPÇÃO, Bairro: CENTRO, CEP: 76.963-815, 
CNPJ nº 23.035.197/0024-96, NIRE: 11900203098. 

Filial 24: Estabelecida na cidade de CHUPINGUAIA, Estado de RONDONIA, na AV 
DOM PEDRO l, nº 1470, SALA 04, Bairro: CENTRO, CEP: 76.990-000, CNPJ nº 
23.035.197/0025-77, NIRE:11900203080. 

Filial 25: Estabelecida na cidade de MACHADINHO D’OESTE, Estado de 
RONDONIA, na AV TOCANTINS, nº 3184, SALA 02, Bairro: CENTRO, CEP: 76.868-
000, CNPJ nº 23.035.197/0026-58, NIRE: 11900203071. 

Filial 26: Estabelecida na cidade de NOVA BRASILANDIA D’OESTE, Estado de 
RONDONIA, na AV TANCREDO NEVES, nº 2719, TERREO SALA 01, Bairro: 
SETOR 13, CEP: 76.958-000, CNPJ nº 23.035.197/0027-39, NIRE: 11900203063. 

Filial 27: Estabelecida na cidade de ROLIM DE MOURA, Estado do RONDONIA, na 
AV RIO BRANCO, nº 4500, TERREO SALA 02, Bairro: CENTRO, CEP: 76.940-000, 
CNPJ nº 23.035.197/0028-10, NIRE: 11900203055. 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.Anexo REGISTRO COMERCIAL (0990521)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 346
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Filial 28: Estabelecida na cidade de SÃO FELIPE D’OESTE, Estado de RONDONIA, 
na AV TANCREDO NEVES, nº 701, SALA 01, Bairro: CENTRO, CEP: 76.977-000, 
CNPJ nº 23.035.197/0029-09, NIRE: 11900203047. 

Filial 29: Estabelecida na cidade de VILHENA, Estado de RONDONIA, na AV 
CAPITÃO CASTRO, nº 3434, TERREO SALA 01, Bairro: CENTRO, CEP: 76.980-094, 
CNPJ nº 23.035.197/0030-34, NIRE: 11900203039. 

Filial 30: Estabelecida na cidade de PORTO VELHO, Estado de RONDONIA, na RUA 
SENADOR ALVARO MAIA, nº 2697, SALA 1, Bairro: LIBERDADE, CEP: 76.803-892, 
CNPJ nº 23.035.197/0031-15, NIRE: 11900203021. 

Filial 31: Estabelecida na cidade de PORTO VELHO, Estado de RONDONIA, na AV 
CARLOS GOMES, nº 2330, TERREO RECEPÇÃO, Bairro: SÃO CRISTOVÃO, CEP: 
76.804-038, CNPJ nº 23.035.197/0032-04, NIRE: 11900203012. 

Filial 32: Estabelecida na cidade de CEREJEIRAS, Estado de RONDONIA, na AV 
INTEGRAÇÃO NACIONAL, nº 1071, SALA A, Bairro: CENTRO, CEP: 76.997-000, 
CNPJ nº 23.035.197/0033-87, NIRE: 11900203004. 

Filial 33: Estabelecida na cidade de PRESIDENTE MEDICI, Estado de RONDONIA, 
na RUA NOVA BRASILIA, nº 2721, TERREO SALA 02, Bairro: CENTRO, CEP: 
76.916-000, CNPJ nº 23.035.197/0034-68, NIRE: 11900202997. 

Filial 34: Estabelecida na cidade de ARIQUEMES, Estado de RONDONIA, na AV 
JAMARI, nº 3812, LOTE 01 QUADRA AREAS ESPECIAIS 01, Bairro: AREAS 
ESPECIAIS 02, CEP: 76.873-002, CNPJ nº 23.035.197/0035-49, NIRE: 11900202989. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Resolve, através deste instrumento particular de alteração 
contratual, cancelar a abertura de uma filial na Cidade de LÁBREA – AM, na Rua Ville 
Roy, 2098, Sala A, Centro, CEP 69.830-000, cujo ato foi registrado na cláusula 
segunda, da terceira alteração contratual, registrada na Junta Comercial do Estado de 
Rondônia em sessão de despacho do dia 26/01/2018, sob o nº 20180014315. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA. Resolve, através deste instrumento particular de alteração 
contratual, cancelar a abertura de uma filial na Cidade de HUMAITÁ – AM, na Rua 05 
de setembro, 664, Recepção, Centro, CEP 69.800-000, cujo ato foi registrado na 
cláusula décima quinta, da quarta alteração contratual, registrada na Junta Comercial 
do Estado de Rondônia em sessão de despacho do dia 27/08/2018, sob o nº 
20180175297. 
 
CLÁUSULA QUARTA. Resolve, através deste instrumento particular de alteração 
contratual, cancelar a abertura de uma filial na Cidade de APUÍ – AM, na Rua Belo 
Horizonte, 480ª, Recepção, Centro, CEP 69.265-000, cujo ato foi registrado na 
cláusula décima quinta, da quarta alteração contratual, registrada na Junta Comercial 
do Estado de Rondônia em sessão de despacho do dia 27/08/2018, sob o nº 
20180175297. 
 
CLÁUSULA QUINTA. Retira-se a expressão ME da sua denominação social, em 
decorrência da revogação do Art. 72 da LC 123/2006 pelo Art. 10 da LC 155/2016, 
passando a ser: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI. 
 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
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CLÁUSULA SEXTA. À vista das modificações ora ajustadas, CONSOLIDA-SE ATO 
CONSTITUTIVO com a seguinte redação. 

 
 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira nesta praça sob a denominação social de 
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, com nome fantasia RIO 
MADEIRA CERTIFICADORA, estabelecida na Av. Carlos Gomes, 2272, Loja 1, São 
Cristovão, CEP 76804-038, Porto Velho – RO. A empresa possui as filiais qualificadas 
nas cláusulas segunda a sexta, a seguir: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa possui uma filial constituída na Rua Fortaleza, 
2099, Galeria Bouganville, sala 09, Setor 03, CEP 76.870-505, Ariquemes – RO, sob o 
nome fantasia RIO MADEIRA CERTIFICADORA, com início das atividades em 
11/08/2015, registrada na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob NIRE nº 
11900177810 e CNPJ nº 23.035.197/0002-80, com o objeto social: Tratamento de 
dados, provedores de serviços de aplicações e serviços de hospedagem na internet. 
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informações na internet. 
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa possui uma filial constituída na Avenida Belo 
Horizonte, 2770, Sala 01, Jardim Clodoaldo, CEP 76.963-692, Cacoal – RO, sob o 
nome fantasia RIO MADEIRA CERTIFICADORA, com início das atividades em 
11/08/2015, registrada na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob NIRE nº 
11900177828 e CNPJ nº 23.035.197/0003-61, com o objeto social: Tratamento de 
dados, provedores de serviços de aplicações e serviços de hospedagem na internet. 
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informações na internet. 
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 
 
CLÁUSULA QUARTA. A empresa possui uma filial constituída na Avenida Marechal 
Rondon, 1102, Sala 05, Edifício Máxima, Térreo, Centro, CEP 76.900-081, Ji-Paraná – 
RO, sob o nome fantasia RIO MADEIRA CERTIFICADORA, com início das atividades 
em 11/08/2015, registrada na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob NIRE nº 
11900177836 e CNPJ nº 23.035.197/0004-42, com o objeto social: Tratamento de 
dados, provedores de serviços de aplicações e serviços de hospedagem na internet. 
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informações na internet. 
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 
 
CLÁUSULA QUINTA. A empresa possui uma filial constituída na Avenida Aracaju, 
4688, Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura – RO, sob o nome fantasia RIO 
MADEIRA CERTIFICADORA, com início das atividades em 11/08/2015, registrada na 
Junta Comercial do Estado de Rondônia sob NIRE nº 11900177844 e CNPJ nº 
23.035.197/0005-23, com o objeto social: Tratamento de dados, provedores de 
serviços de aplicações e serviços de hospedagem na internet. Portais, provedores de 
conteúdo e outros serviços de informações na internet. Serviços combinados de 
escritório e apoio administrativo. 
 
CLÁUSULA SEXTA. A empresa possui uma filial constituída na Rua Paulo Rogério 
Fornari, 237, Sala 02, Centro, CEP 76.980-000, Vilhena – RO, sob o nome fantasia 
RIO MADEIRA CERTIFICADORA, com início das atividades em 11/08/2015, 
registrada na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob NIRE nº 11900177852 e 
CNPJ nº 23.035.197/0006-04, com o objeto social: Tratamento de dados, provedores 
de serviços de aplicações e serviços de hospedagem na internet. Portais, provedores 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
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de conteúdo e outros serviços de informações na internet. Serviços combinados de 
escritório e apoio administrativo. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA. O capital social é de R$ 78.800,00 (setenta e oito mil e 
oitocentos reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país. 
 
CLÁUSULA OITAVA. O objeto social é o seguinte: Tratamento de dados, provedores 
de serviços de aplicações e serviços de hospedagem na internet. Portais, provedores 
de conteúdo e outros serviços de informações na internet. Serviços combinados de 
escritório e apoio administrativo. Suporte técnico, manutenção e outros serviços em 
tecnologia da informação.  
 
CLÁUSULA NONA. A empresa iniciou suas atividades em 22/07/2015 e seu prazo de 
duração é por tempo indeterminado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da empresa cabe ao seu titular, já qualificado, 
com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, 
podendo praticar todos os atos compreendidos neste objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao término de cada exercício social, em 31 de 
dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, 
procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 
resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou 
perdas apuradas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou 
fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O administrador declara sob as penas da lei que 
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crimes 
falimentares, de prevaricação, suspeita de suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, 
que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual ou de 
responsabilidade limitada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. A administração da empresa representada por seu 
titular poderá nomear um procurador, podendo este ser ou não sócio para representa-
la, determinando na procuração o prazo e a finalidade específica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Fica eleito o foro de Porto Velho – RO, para o exercício 
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
 
E, por assim estar justo e contratado, assina o presente instrumento em 1 (uma) via. 
 

Porto Velho – RO, 22 de outubro de 2019. 
 

_________________________ 
Valdir dos Santos Miguel 

Titular / Administrador 
 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

 

 

ASSINATURA ELETRÔNICA

 
Certificamos que o ato da empresa RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI consta assinado

digitalmente por:

 

 

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF/CNPJ Nome
00174226128

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.

VALDIR DOS SANTOS MIGUEL

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/10/2019 10:06 SOB Nº 20190440350.
PROTOCOLO: 190440350 DE 24/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905022967. NIRE: 11600034886.
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI

         LEILSON COSTA DE SOUZA
            SECRETÁRIO-GERAL
         PORTO VELHO, 30/10/2019
       www.empresafacil.ro.gov.br
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/12/2021 às 09:18) 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 001.742.261-28.

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 

61BB.2EAA.6BE2.B130 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 16/12/2021 as 09:18:50 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: VALDIR DOS SANTOS MIGUEL 
 
CPF/CNPJ: 001.742.261-28 
 
 

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 09:16:45 do dia 16/12/2021, 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: NSD8161221091645 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
23.035.197/0001-08
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
11/08/2015 

 
NOME EMPRESARIAL 
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
RIO MADEIRA CERTIFICADORA 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
AV CARLOS GOMES 

NÚMERO 
2272 

COMPLEMENTO 
SALA 01 

 
CEP 
76.804-038 

BAIRRO/DISTRITO 
SAO CRISTOVAO 

MUNICÍPIO 
PORTO VELHO 

UF 
RO 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
VALDIR@ONLINECERTIFICADORA.COM.BR 

TELEFONE 
(69) 3224-6013 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
11/08/2015 

 
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 16/12/2021 às 09:21:30 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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CONSULTA PÚBLICA À REDESIM DE RONDÔNIA 

Data e Hora: 16/12/2021

IDENTIFICAÇÃO
C.P.F/C.N.P.J: 23.035.197/0001-08 Inscrição Estadual: 00000004377117
Nire: 11600034886 Licença Bombeiros:
Insc.Municipal(ISS): Insc. Imobiliaria :
Nr. Alvara Municipal: Lic. Ambiental Est.:
Lic. Vigilância Sanit. Lic. Ambiental Munc.:
Razão Social: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
Nome Fantasia: RIO MADEIRA CERTIFICADORA
Utilização do
Estabelecimento:

06 - OUTRAS

ENDEREÇO DA EMPRESA
Endereço: AVENIDA -CARLOS GOMES
Complemento: LOJA:01
Bairro: SAO CRISTOVAO Número: 2272
Município: PORTO VELHO CEP: 76804038
UF: RO
ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA
Endereço: AVENIDA CARLOS GOMES - N:2272 - COMPL:01
Bairro: SAO CRISTOVAO
Município: PORTO VELHO Distrito:
Telefone: 32246013 UF: RO
Fax: CEP: 76804038
E-mail: VALDIR@ONLINECERTIFICADORA.COM
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Regime de Pagamento: 017-SIMPLES NACIONAL
Situação Cadastral Vigente: HABILITADO Data: 06/05/2021
Situação do Contribuinte: ATIVO
Data Inicio Atividade: 17/12/2020
Código da Atividade Principal: 6311900
Descrição da Atividade: TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE
Usuário de PED ?: Não
Regime de Apuração do ICMS: Documentos fiscais emitidos não geram crédito ao destinatário
Situação da NFe: ATIVO
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS
6209100 | SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
6319400 | PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET
8211300 | SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8299799 | OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NAOESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE
4751201 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
C.P.F / C.N.P.J 749.255.479-68 Nr. CRC: PR038298O
Nome/Razão Social: CHARLES AURELIO GARCIA
ENDEREÇO DO CONTADOR
Endereço: R. TUPI, 436
Bairro: VALE DO SOL CEP: 78840000
Município: CAMPO VERDE UF: MT
Telefone: 3308-4444 Fax:
E-mail charlesag@hotmail.com

Codigo do Regime Regime Especial
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Área Utilizada: 30,00 m²

* Anúncios e letreiros na
parte externa dos edifícios
ou em logradouro público
por m2 ou fração.

5,00 m²Área da Publicidade:

ALVARÁ: 1718/2021LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ANUAL

Inscrição Municipal

Nome do Contribuinte
Nome Fantasia:

Inscrição Imobiliária:

Localização:

Número do Imóvel:

Bairro do Imóvel:

Complemento do Imóvel:

Cep:

Data de Abertura - JUCER:

14243924

RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI

Data de Cad. no Município:

RIO MADEIRA CERTIFICADORA

03020080040001

2272

AVENIDA CARLOS GOMES

SAO CRISTOVAO

SALA 01

76804038

20/05/2016

11/08/2015

23.035.197/0001-08CNPJ:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

DIVISÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICAS FISCAIS - DIEF

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - DAT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

LISTA DE ATIVIDADES: ATIVIDADE

PRINCIPAL6311-9/00 TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE
HOSPEDAGEM NA INTERNET

SECUNDARIA4751-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA

SECUNDARIA6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SECUNDARIA6319-4/00 PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA

INTERNET
SECUNDARIA8211-3/00 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
SECUNDARIA8299-7/99 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

RESSALVAS OU RESTRIÇÕES:
- Deverão ser atendidas para seu funcionamento as normas sanitárias, ambientais, posturas e de segurança.
- A Licença de Localização e Funcionamento deverá ser mantida em local visível á fiscalização e em bom estado de conservação - Art. 172 da Lei
Complementar nr. 199/2004.
- Qualquer alteração nos dados constante deste documento, deverá ser o mesmo substituído no prazo de 30 (trinta) dias - Art. 164, paragráfo 1o.  da
Lei Complementar 199/2004.
- O Contribuinte deve comunicar á Secretaria Municipal de Fazenda, a cessação de suas atividades, dentro do prazo de 15 (quinze) dias de sua
ocorrencia, a fim de obter baixa de sua inscrição municipal, a qual será concedida somente após a verificação da procedencia da comunicação, sem
prejuízo da cobrança dos impostos e taxas devidas - Art. 99 da Lei Complementar nr. 199/2004.

Esta Licença de Localização e Funcionamento deverá ter sua autenticidade certificada
no site www.semfazonline.com

19/06/2022
VALIDADELocal e Data de Expedição

PORTO VELHO, Quinta-feira 16 Dezembro 2021.

Tempo de Funcionamento: 8 HORAS.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO No 71/2021 
PROCESSO No: 0004105-81.2021.6.02.8000 
OBJETO: O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de serviços de emissão e validação de 
certificados digitais, com aquisição de tokens, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital. 
RAZÃO SOCIAL: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI  
CNPJ: 23.035.197/0001-08  
Inscrição Estadual: 4377117  
Inscrição Municipal: 14243924  
Endereço: Av. Carlos Gomes, 2272 – Sala 1 Bairro São Cristóvão Porto Velho –RO, CEP 76804- 021  
Telefone: (65) 3028- 4200 – (65) 9697-4639  
Email: priscila@meplicitacoes.com.br  
Dados bancários: Itaú Agência:0288 Nº Da Conta Bancária: C/C 26.605-9  
Banco Banco do Brasil Agência:7139-0 Conta Corrente: 11992-X  
Banco: Bradesco Agencia: 1263-7 Cc.: 110349-0 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 
 
Declaro sob as penas da lei, para efeito de comprovação em licitação, que a Pessoa Física/Jurídica citada 
acima, não tem parentesco ou não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive dos respectivos juízes e desembargadores vinculados, ou 
servidor investido em cargo de direção e de assessoramento no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranhão, a qual dá aplicabilidade ao disposto no art. 3o da Resolução no 07 de 18 de outubro de 2005, 
alteradas pelas Resoluções no 09/2005 e no 21/2006, do Conselho Nacional de Justiça. 
 
 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E/OU CONTRATAR 
Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa citada acimanão está impedida de licitar ou contratar com a 
Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo 
inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as 
fundações por ele instituídas ou mantidas (art. 185, III, da Lei Estadual no 9.433/05). 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 1o DO DECRETO JUDICIÁRIO No 95/14 e 
Resolução do CNJ no 229/16) 

 
Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa citada acima, NÃO INCORRE em nenhuma das hipóteses 
deliberadas no art. 1o do Decreto Judiciário no 95/14, bem como da Resolução do CNJ no 229/16. 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

DECLARA sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  
a) a proposta apresentada para participar da presente 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 presente Licitação, por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa;  
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, 
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, 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 da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;  
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 
presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da 
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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.  
 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS 
Em cumprimento ao art. 120, II da Lei estadual no 9.433/05 e ao art. 18, §4º do Decreto no 19.896/20, e em 
face do quanto disposto no art. 184, inc. V, e no art. 195 da Lei estadual no 9.433/05, declaro: 
(X) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação. 
Declaro, ainda, a veracidade dos documentos por mim apresentados, sob as penas da lei. 
 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

DECLARA não ter recebido da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Federal, 
Estadual ou Municipal, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar e ou 
contratar com a Administração Federal, Estadual ou Municipal. 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Empresa de Pequeno 
Porte (EPP)), art. 3o da Lei Complementar no 123/2006 e Lei Municipal no 12.211/2011 e que não está sujeita 
a quaisquer dos impedimentos do § 4o deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei. 

 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO DECLARAÇÃO LEI Nº 

12.846/ 2013 
Declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente 
Edital do Pregão Eletrônico no 24/2021, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência 
das exigências constantes do Edital e seus anexos. 
 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
DECLARA, sob as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7o da Constituição 
da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 

DECLARAÇÕES 
DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, 
corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em 
atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:  
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa 
a ele relacionada;  
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos 
ilícitos previstos em Lei.  
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais 
interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;  
IV – no tocante a licitações e contratos: a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;  
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;  
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;  
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar 
contrato administrativo;  
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos 
celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou 
nos respectivos instrumentos contratuais; ou  
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração 
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pública;  
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir 
em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema 
financeiro nacional. 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste 
qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está 
impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, 
e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 
 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em 
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 
XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 

 
DECLARAÇÃO 

DECLARA, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o 
certame, e entregará os itens licitados nos prazos e/ou condições previstas no edital e termo de referência. O 
que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  
DECLARA, sob as penas da lei, do artigo 299 do Código Penal, de que teremos à Disponibilidade, caso 
venhamos a vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas em edital e 
seus anexos 
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 e Decreto 
Federal Nº 10.024/2019;  
Declaramos que até a presente data inexiste (m) fato (s) superveniente impeditivo (s) para habilitação, bem 
como não nos encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, por nenhum órgão da 
administração pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não estamos sujeitos a 
qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores;  
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. 
Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de 
pregão, o que se segue:  
Declaramos que tivemos total acessibilidade ao Edital e seus anexos, através dos meios descritos no presente 
edital;  
Declaramos que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente 
pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa;  
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; 
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 acesso total ao Edital e seus anexos, através dos meios descritos 
no presente edital; 
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 
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do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n˚ 8.666/93. 
Concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação definidos no Edital 
Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Munici-pal exercendo funções 
técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e 
inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90). 
Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou 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.  
Declara cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado 
da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, atende às regras de 
acessibilidade previstas na legislação 
Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da Lei, por 
qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações 

 
Cuiabá-MT, 14 de dezembro  de 2021. 

 

 
PRISCILA CONSANI DAS MERCÊS OLIVEIRA 
REPRESENTANTE LEGAL 
CPF 075.082.869-28 
RG 106168318  
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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: 23.035.197/0001-08
Razão Social: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI

Atividade Econômica Principal:

6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO
E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

Endereço:
AVENIDA CARLOS GOMES, 2272 - SALA 01 - SAO CRISTOVAO - Porto Velho / Rondônia

Emitido em: 16/12/2021 09:07 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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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: 23.035.197/0001-08 DUNS®: 943979298

Razão Social: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI

Nome Fantasia: RIO MADEIRA CERTIFICADORA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 16/12/2021 09:09 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: 23.035.197/0001-08 DUNS®: 943979298

Razão Social: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI

Nome Fantasia: RIO MADEIRA CERTIFICADORA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 16/12/2021 09:09 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: 23.035.197/0001-08 DUNS®: 943979298

Razão Social: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI

Nome Fantasia: RIO MADEIRA CERTIFICADORA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 16/12/2021 09:10 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: 23.035.197/0001-08 DUNS®: 943979298

Razão Social: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI

Nome Fantasia: RIO MADEIRA CERTIFICADORA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do
Estado da Bahia – SEBRAE/BA

14.797.724/0001-12 -

GRUPO IB3 23.035.197/0001-08 -

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul 159.587.317.0019/2021 -

ONLINE CERTIFICADORA LTDA 11.587.975/0001-84 -

ETECON CONTABILIDADE EIRELI ME 15.652.429/0001-30 -

Emitido em: 16/12/2021 09:09 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: 23.035.197/0001-08 DUNS®: 943979298
Razão Social: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
Nome Fantasia: RIO MADEIRA CERTIFICADORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Porto Velho / Rondônia
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

7090 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC Ativo
Serviços

Código Descrição Situação

22012 Instalação / Manutenção Suporte Projeção Visual Ativo

22993 Informática - Suporte Técnico ( Software / Equipamentos ) Inativo

24988 Serviços de Suporte de Divulgação em Comunicação Social. Ativo

25135 Serviço Rede Comunicação Dados e Imagem Ativo

27758
Serviços Especializados  de Disponibilização de Cópias de Segurança
de Dados (Backup como serviço)

Ativo

Emitido em: 16/12/2021 09:11 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: 23.035.197/0001-08 DUNS®: 943979298
Razão Social: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
Nome Fantasia: RIO MADEIRA CERTIFICADORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/07/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não

Capital Social: R$ 78.800,00 Data de Abertura da Empresa: 11/08/2015
CNAE Primário: 6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE

APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

CNAE Secundário 1: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 2: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 3: 6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS
CNAE Secundário 4: 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
CNAE Secundário 5: 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS

Dados para Contato
CEP: 76.804-038
Endereço: AVENIDA CARLOS GOMES, 2272 - SALA 01 - SAO CRISTOVAO
Município / UF: Porto Velho / Rondônia
Telefone: (69) 32246013
E-mail: VALDIR@ONLINECERTIFICADORA.COM.BR

Dados do Responsável Legal
001.742.261-28CPF:

Nome: VALDIR DOS SANTOS MIGUEL

Emitido em: 16/12/2021 09:10 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
075.082.869-28CPF:

Nome: PRISCILA CONSANI DAS MERCES OLIVEIRA
E-mail: priscila@meplicitacoes.com.br

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 001.742.261-28 Participação Societária: 100,00%
Nome: VALDIR DOS SANTOS MIGUEL
Número do Documento: 1431126 Órgão Expedidor: SSP/RO
Data de Expedição: 15/06/2015 Data de Nascimento: 24/08/1982
Filiação Materna: ROSALINA SANTOS MIGUEL
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 76.804-038
Endereço: AVENIDA CARLOS GOMES, 2272 - SAO CRISTOVAO
Município / UF: Porto Velho / Rondônia
Telefone: (69) 32210001
E-mail: priscila@meplicitacoes.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais
7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC
Serviços
22012 - Instalação / Manutenção Suporte Projeção Visual
22993 - Informática - Suporte Técnico ( Software / Equipamentos )
24988 - Serviços de Suporte de Divulgação em Comunicação Social.
25135 - Serviço Rede Comunicação Dados e Imagem
27758 - Serviços Especializados  de Disponibilização de Cópias de Segurança de Dados (Backup como
serviço)

Emitido em: 16/12/2021 09:10 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 71/2021 UASG 70011

RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 23.035.197/0001-08, declara sob as penas da
Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Porto Velho, 13 de Dezembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 71/2021 UASG 70011

RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, CNPJ nº 23.035.197/0001-08, 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.

Porto Velho, 13 de Dezembro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 71/2021 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 71/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 23.035.197/0001-08 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI

Porto Velho, 13 de Dezembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 71/2021 UASG 70011

PRISCILA CONSANI DAS MERCES, como representante devidamente constituído de 23.035.197/0001-08 - RIO
MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI doravante denominado RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,
para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 71/2021 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 71/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI 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 71/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 71/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 71/2021 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 71/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 71/2021 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 71/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 71/2021 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. 

Porto Velho, em 13 de Dezembro de 2021. 

PRISCILA CONSANI DAS MERCES
 

 

Fechar

Anexo DECLARAÇÕES COMPRASNET (0990537)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 371



  

 

 
 

Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 71/2021 UASG 70011

RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 23.035.197/0001-08, 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.

Porto Velho, 13 de Dezembro de 2021.
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 71/2021 UASG 70011

RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 23.035.197/0001-08, 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.

Porto Velho, 13 de Dezembro de 2021.
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 71/2021 UASG 70011

RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 23.035.197/0001-08, 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.

Porto Velho, 13 de Dezembro de 2021.
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 71/2021 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: 23.035.197/0001-08 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI 

13 de Dezembro de 2021.

 

Voltar
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00071/2021(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

21.308.480/0001-22 - AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário
Valor
Global

1 Emissão de Certificado Digital A3, sem
Token Pessoa Física

UNIDADE 52 R$ 340,8400 R$
35,0000

R$
1.820,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA CERTIFICADO: AC SOLUTI MODELO: CERTIFICADO PF A3 3 ANOS

2 Emissão de Certificado Digital A3, sem
Token Pessoa Jurídica

UNIDADE 1 R$ 431,7300 R$
63,0000

R$ 63,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA CERTIFICADO: AC SOLUTI MODELO: CERTIFICADO CNPJ A3 3 ANOS

3 Emissão de Certificado Digital A1 para
Pessoa Jurídica

UNIDADE 1 R$ 206,3600 R$
63,0000

R$ 63,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA CERTIFICADO: AC SOLUTI MODELO: CERTIFICADO CNPJ A1 1 ANO

4 Emissão de Certificado Digital A3, sem
Token Pessoa Física

UNIDADE 5 R$ 77,7200 R$
20,0000

R$
100,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais.

Total do Fornecedor: R$
2.046,0000

 
23.035.197/0001-08 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário
Valor
Global

5 Dispositivo com memoria Unidade 53 R$ 30,5600 R$
30,0000

R$
1.590,0000

Marca: G&D
Fabricante: G&D
Modelo / Versão: G&D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mídia criptográfica do tipo Token.

Total do Fornecedor: R$
1.590,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
3.636,0000

(*) 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:
Diante do atestado apresentado pela AR RP fica claro que quem emitiu se trata justamente a certificadora que irá
emitir o próprio certificado ou seja, qualquer órgão que licita e exige qualif téc busca por meio desta exigência
avaliar a capacidade do licitante de atender o consumidor final, posição na qual o órgão se encontra.E neste
atestado quem atesta é o próprio Agente Certificador que será beneficiado Fato este que pode ser confirmado em
simples diligência na cadeia hierárquica da ICPBRASIL

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:
Diante do atestado apresentado pela AR RP fica claro que quem emitiu se trata justamente a certificadora que irá
emitir o próprio certificado ou seja, qualquer órgão que licita e exige qualif téc busca por meio desta exigência
avaliar a capacidade do licitante de atender o consumidor final, posição na qual o órgão se encontra.E neste
atestado quem atesta é o próprio Agente Certificador que será beneficiado Fato este que pode ser confirmado em
simples diligência na cadeia hierárquica da ICPBRASIL

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:
Diante do atestado apresentado pela AR RP fica claro que quem emitiu se trata justamente a certificadora que irá
emitir o próprio certificado ou seja, qualquer órgão que licita e exige qualif téc busca por meio desta exigência
avaliar a capacidade do licitante de atender o consumidor final, posição na qual o órgão se encontra.E neste
atestado quem atesta é o próprio Agente Certificador que será beneficiado Fato este que pode ser confirmado em
simples diligência na cadeia hierárquica da ICPBRASIL

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:
Diante do atestado apresentado pela AR RP fica claro que quem emitiu se trata justamente a certificadora que irá
emitir o próprio certificado ou seja, qualquer órgão que licita e exige qualif téc busca por meio desta exigência
avaliar a capacidade do licitante de atender o consumidor final, posição na qual o órgão se encontra.E neste
atestado quem atesta é o próprio Agente Certificador que será beneficiado Fato este que pode ser confirmado em
simples diligência na cadeia hierárquica da ICPBRASIL

 Fechar
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Pregão Eletrônico

70011 .712021 .29181 .5157 .10874512

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00071/2021 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 14 de dezembro 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 0004105-81.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00071/2021.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de preço para contratação dos serviços de emissão e validação
de certificados digitais, com aquisição de tokens.. 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: Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Física
Descrição Complementar: Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 52 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 340,8400 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, pelo melhor lance de R$ 35,0000 e a quantidade de 52
UNIDADE .

Item: 2
Descrição: Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Jurídica
Descrição Complementar: Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 431,7300 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, pelo melhor lance de R$ 63,0000 e a quantidade de 1
UNIDADE .

Item: 3
Descrição: Emissão de Certificado Digital A1 para Pessoa Jurídica
Descrição Complementar: Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 206,3600 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, pelo melhor lance de R$ 63,0000 e a quantidade de 1
UNIDADE .

Item: 4
Descrição: Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Física
Descrição Complementar: Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 77,7200 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, pelo melhor lance de R$ 20,0000 e a quantidade de 5
UNIDADE .

Item: 5
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Descrição: Dispositivo com memoria
Descrição Complementar: Mídia criptográfica do tipo Token.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 53 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 30,5600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, pelo melhor lance de R$ 30,0000 e a quantidade
de 53 Unidade .

Histórico
Item: 1 - Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Física

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
26.306.021/0001-23 CERTIMINAS

CERTIFICACAO
DIGITAL LTDA

Sim Sim 52 R$ 290,0000 R$ 15.080,0000 14/12/2021
11:13:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: E-CPF A3 36 MESES DE VALIDADE AC SERPRO JUS 
Porte da empresa: ME/EPP

31.230.362/0001-00 AC KN
SOLUCOES
LTDA.

Sim Sim 52 R$ 340,0000 R$ 17.680,0000 14/12/2021
12:58:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF). 
Porte da empresa: ME/EPP

13.547.962/0001-07 SIGN DIGITAL
SERVICOS EM
TECNOLOGIA
DA
INFORMACAO
LTDA

Sim Sim 52 R$ 340,8400 R$ 17.723,6800 11/12/2021
10:52:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF). 
Porte da empresa: ME/EPP

23.035.197/0001-08 RIO MADEIRA
CERTIFICADORA
DIGITAL EIRELI

Sim Sim 52 R$ 340,8400 R$ 17.723,6800 13/12/2021
11:48:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF). 
Porte da empresa: ME/EPP

21.308.480/0001-22 AR RP
CERTIFICACAO
DIGITAL EIRELI

Sim Sim 52 R$ 340,8400 R$ 17.723,6800 13/12/2021
18:24:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA CERTIFICADO: AC SOLUTI MODELO: CERTIFICADO PF
A3 3 ANOS 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 340,8400 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:00:01:113
R$ 340,8400 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:00:01:113
R$ 340,8400 13.547.962/0001-07 14/12/2021 14:00:01:113
R$ 340,0000 31.230.362/0001-00 14/12/2021 14:00:01:113
R$ 290,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:00:01:113
R$ 340,0000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:11:19:147
R$ 289,9000 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:12:29:743
R$ 270,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:12:43:390
R$ 250,0000 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:12:50:310
R$ 220,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:12:57:927
R$ 210,0000 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:13:22:337
R$ 211,0000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:13:31:083
R$ 190,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:13:36:870
R$ 180,0000 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:14:11:340
R$ 170,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:14:29:847
R$ 171,0000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:15:06:670
R$ 160,0000 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:15:12:513
R$ 161,0000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:15:30:060
R$ 150,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:15:43:780
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R$ 140,0000 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:15:51:250
R$ 130,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:15:55:597
R$ 120,0000 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:16:07:620
R$ 110,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:16:12:490
R$ 100,0000 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:16:20:600
R$ 99,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:16:26:180
R$ 92,0000 31.230.362/0001-00 14/12/2021 14:16:40:187
R$ 89,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:16:44:217
R$ 80,0000 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:16:51:047
R$ 79,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:16:55:617
R$ 60,0000 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:17:00:153
R$ 55,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:17:02:887
R$ 240,0000 13.547.962/0001-07 14/12/2021 14:17:55:640
R$ 56,0000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:21:14:433
R$ 54,9900 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:22:50:677
R$ 54,9800 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:22:58:460
R$ 54,9000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:23:09:443
R$ 52,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:23:17:960
R$ 51,9900 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:23:29:590
R$ 50,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:23:34:107
R$ 49,9000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:23:54:577
R$ 49,8000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:24:52:043
R$ 49,7000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:25:04:900
R$ 49,5000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:26:02:100
R$ 35,0000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:26:12:727

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

14/12/2021
14:00:50 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 14/12/2021
14:10:01 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

14/12/2021
14:25:06 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

14/12/2021
14:25:06

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre
R$ 49,7000 e R$ 240,0000.

Encerramento 14/12/2021
14:30:07 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

14/12/2021
14:30:07 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

14/12/2021
14:50:55

Convocado para envio de anexo o fornecedor AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:
21.308.480/0001-22.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

14/12/2021
15:18:10

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AR RP CERTIFICACAO DIGITAL
EIRELI, CNPJ/CPF: 21.308.480/0001-22.

Aceite de
proposta

15/12/2021
16:22:16

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:
21.308.480/0001-22, pelo melhor lance de R$ 35,0000.

Habilitação de
fornecedor

16/12/2021
09:45:55

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI -
CNPJ/CPF: 21.308.480/0001-22

Registro de
intenção de
recurso

16/12/2021
09:57:04

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
CNPJ/CPF: 23035197000108. Motivo: Diante do atestado apresentado pela AR RP fica claro que
quem emitiu se trata justamente a certificadora que irá emitir o próprio certificado ou seja,
qualquer órgão que licita e e

Aceite de
intenção de
recurso

16/12/2021
10:29:15

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,
CNPJ/CPF: 23035197000108.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação
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23.035.197/0001-08 16/12/2021 09:57 16/12/2021 10:29 Aceito
Motivo Intenção:Diante do atestado apresentado pela AR RP fica claro que quem emitiu se trata
justamente a certificadora que irá emitir o próprio certificado ou seja, qualquer órgão que licita e
exige qualif téc busca por meio desta exigência avaliar a capacidade do licitante de atender o
consumidor final, posição na qual o órgão se encontra.E neste atestado quem atesta é o próprio
Agente Certificador que será beneficiado Fato este que pode ser confirmado em simples diligência na
cadeia hierárquica da ICPBRASIL

 
Item: 2 - Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Jurídica

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

26.306.021/0001-23 CERTIMINAS
CERTIFICACAO
DIGITAL LTDA

Sim Sim 1 R$ 370,0000 R$ 370,0000 14/12/2021
11:13:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: E-CNPJ A3 36 MESES DE VALIDADE AC SERPRO RFB 
Porte da empresa: ME/EPP

31.230.362/0001-00 AC KN SOLUCOES
LTDA.

Sim Sim 1 R$ 431,0000 R$ 431,0000 14/12/2021
12:58:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ). 
Porte da empresa: ME/EPP

13.547.962/0001-07 SIGN DIGITAL
SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 431,7300 R$ 431,7300 11/12/2021
10:52:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ). 
Porte da empresa: ME/EPP

23.035.197/0001-08 RIO MADEIRA
CERTIFICADORA
DIGITAL EIRELI

Sim Sim 1 R$ 431,7300 R$ 431,7300 13/12/2021
11:48:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ 
Porte da empresa: ME/EPP

21.308.480/0001-22 AR RP
CERTIFICACAO
DIGITAL EIRELI

Sim Sim 1 R$ 431,7300 R$ 431,7300 13/12/2021
18:24:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA CERTIFICADO: AC SOLUTI MODELO: CERTIFICADO
CNPJ A3 3 ANOS 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 431,7300 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:00:01:113
R$ 431,7300 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:00:01:113
R$ 431,7300 13.547.962/0001-07 14/12/2021 14:00:01:113
R$ 431,0000 31.230.362/0001-00 14/12/2021 14:00:01:113
R$ 370,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:00:01:113
R$ 430,0000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:11:26:927
R$ 369,0000 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:12:18:963
R$ 350,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:12:28:700
R$ 340,0000 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:12:57:350
R$ 290,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:13:02:610
R$ 280,0000 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:13:32:377
R$ 281,0000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:13:41:760
R$ 190,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:13:48:107
R$ 180,0000 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:14:25:150
R$ 170,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:14:32:987
R$ 171,0000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:15:15:607
R$ 150,0000 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:15:20:573
R$ 140,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:15:47:463
R$ 130,0000 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:15:58:253
R$ 120,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:16:01:147
R$ 115,0000 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:16:14:170
R$ 110,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:16:17:847
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R$ 100,0000 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:16:26:430
R$ 99,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:16:30:690
R$ 130,0000 31.230.362/0001-00 14/12/2021 14:16:32:547
R$ 290,0000 13.547.962/0001-07 14/12/2021 14:18:05:827
R$ 99,1000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:21:23:863
R$ 98,9900 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:22:57:910
R$ 98,9800 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:23:11:630
R$ 98,9700 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:23:37:797
R$ 75,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:23:45:193
R$ 74,9000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:24:01:287
R$ 72,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:24:55:543
R$ 71,9000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:25:17:193
R$ 69,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:26:25:647
R$ 69,0200 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:26:36:657
R$ 65,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:27:08:183
R$ 63,0000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:27:36:443

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

14/12/2021
14:01:41 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 14/12/2021
14:10:02 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

14/12/2021
14:26:47 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

14/12/2021
14:26:47

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre
R$ 69,0000 e R$ 290,0000.

Encerramento 14/12/2021
14:31:48 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

14/12/2021
14:31:48 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

14/12/2021
14:51:05

Convocado para envio de anexo o fornecedor AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:
21.308.480/0001-22.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

14/12/2021
15:18:45

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AR RP CERTIFICACAO DIGITAL
EIRELI, CNPJ/CPF: 21.308.480/0001-22.

Aceite de
proposta

15/12/2021
16:22:27

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:
21.308.480/0001-22, pelo melhor lance de R$ 63,0000.

Habilitação de
fornecedor

16/12/2021
09:45:55

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI -
CNPJ/CPF: 21.308.480/0001-22

Registro de
intenção de
recurso

16/12/2021
09:57:11

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
CNPJ/CPF: 23035197000108. Motivo: Diante do atestado apresentado pela AR RP fica claro que
quem emitiu se trata justamente a certificadora que irá emitir o próprio certificado ou seja,
qualquer órgão que licita e e

Aceite de
intenção de
recurso

16/12/2021
10:31:18

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,
CNPJ/CPF: 23035197000108. Motivo: Recurso aceito.

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

23.035.197/0001-08 16/12/2021 09:57 16/12/2021 10:31 Aceito
Motivo Intenção:Diante do atestado apresentado pela AR RP fica claro que quem emitiu se trata
justamente a certificadora que irá emitir o próprio certificado ou seja, qualquer órgão que licita e
exige qualif téc busca por meio desta exigência avaliar a capacidade do licitante de atender o
consumidor final, posição na qual o órgão se encontra.E neste atestado quem atesta é o próprio
Agente Certificador que será beneficiado Fato este que pode ser confirmado em simples diligência na
cadeia hierárquica da ICPBRASIL
Motivo Aceite ou Recusa:Recurso aceito.

 
Item: 3 - Emissão de Certificado Digital A1 para Pessoa Jurídica
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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

26.306.021/0001-23 CERTIMINAS
CERTIFICACAO
DIGITAL LTDA

Sim Sim 1 R$ 190,0000 R$ 190,0000 14/12/2021
11:13:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: E-CNPJ A1 12 MESES DE VALIDADE AC SERPRO RFB 
Porte da empresa: ME/EPP

31.230.362/0001-00 AC KN SOLUCOES
LTDA.

Sim Sim 1 R$ 206,0000 R$ 206,0000 14/12/2021
12:58:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ). 
Porte da empresa: ME/EPP

13.547.962/0001-07 SIGN DIGITAL
SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 206,3600 R$ 206,3600 11/12/2021
10:52:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ). 
Porte da empresa: ME/EPP

23.035.197/0001-08 RIO MADEIRA
CERTIFICADORA
DIGITAL EIRELI

Sim Sim 1 R$ 206,3600 R$ 206,3600 13/12/2021
11:48:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ). 
Porte da empresa: ME/EPP

21.308.480/0001-22 AR RP
CERTIFICACAO
DIGITAL EIRELI

Sim Sim 1 R$ 206,3600 R$ 206,3600 13/12/2021
18:24:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA CERTIFICADO: AC SOLUTI MODELO: CERTIFICADO
CNPJ A1 1 ANO 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 206,3600 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:00:01:113
R$ 206,3600 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:00:01:113
R$ 206,3600 13.547.962/0001-07 14/12/2021 14:00:01:113
R$ 206,0000 31.230.362/0001-00 14/12/2021 14:00:01:113
R$ 190,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:00:01:113
R$ 200,0000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:11:34:067
R$ 189,9000 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:12:09:977
R$ 160,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:12:35:210
R$ 150,0000 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:13:04:617
R$ 90,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:13:21:473
R$ 100,0000 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:13:39:100
R$ 91,0000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:13:55:247
R$ 120,0000 31.230.362/0001-00 14/12/2021 14:16:46:700
R$ 150,0000 13.547.962/0001-07 14/12/2021 14:18:13:607
R$ 90,1000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:21:31:480
R$ 89,9900 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:23:07:950
R$ 75,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:23:54:907
R$ 74,9000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:24:11:143
R$ 72,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:25:01:953
R$ 71,9000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:25:24:443
R$ 69,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:26:33:900
R$ 68,9900 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:26:47:330
R$ 68,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:26:56:200
R$ 67,9000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:27:08:297
R$ 67,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:27:14:663
R$ 66,0000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:27:52:667
R$ 65,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:28:11:003
R$ 64,9900 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:29:52:130
R$ 64,9000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:30:02:783
R$ 64,8900 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:30:28:053
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R$ 64,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:30:59:070
R$ 63,9900 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:31:26:217
R$ 63,0000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:33:47:940
R$ 63,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:35:40:817

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

14/12/2021
14:02:08 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 14/12/2021
14:10:02 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

14/12/2021
14:33:30 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

14/12/2021
14:33:30

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre
R$ 63,9900 e R$ 150,0000.

Encerramento
etapa fechada

14/12/2021
14:38:31 Encerrada etapa fechada do item.

Sorteio
eletrônico

14/12/2021
14:38:31

Item teve empate real para o valor 63,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 14/12/2021
14:38:31 Item encerrado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

14/12/2021
15:43:49

Convocado para envio de anexo o fornecedor CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA,
CNPJ/CPF: 26.306.021/0001-23.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

14/12/2021
15:51:51

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CERTIMINAS CERTIFICACAO
DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.306.021/0001-23.

Recusa de
proposta

15/12/2021
16:59:09

Recusa da proposta. Fornecedor: CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF:
26.306.021/0001-23, pelo melhor lance de R$ 63,0000. Motivo: A empresa deixou de
responder ao questionamento solicitado pela unidade requisitante em seu parecer técnico,
transcrito no chat de conversação.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

15/12/2021
17:04:02

Convocado para envio de anexo o fornecedor AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:
21.308.480/0001-22.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

15/12/2021
17:41:08

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AR RP CERTIFICACAO DIGITAL
EIRELI, CNPJ/CPF: 21.308.480/0001-22.

Aceite de
proposta

16/12/2021
09:05:51

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:
21.308.480/0001-22, pelo melhor lance de R$ 63,0000.

Habilitação de
fornecedor

16/12/2021
09:45:55

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI -
CNPJ/CPF: 21.308.480/0001-22

Registro de
intenção de
recurso

16/12/2021
09:57:17

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
CNPJ/CPF: 23035197000108. Motivo: Diante do atestado apresentado pela AR RP fica claro que
quem emitiu se trata justamente a certificadora que irá emitir o próprio certificado ou seja,
qualquer órgão que licita e e

Aceite de
intenção de
recurso

16/12/2021
10:31:35

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,
CNPJ/CPF: 23035197000108. Motivo: Recurso aceito

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

23.035.197/0001-08 16/12/2021 09:57 16/12/2021 10:31 Aceito
Motivo Intenção:Diante do atestado apresentado pela AR RP fica claro que quem emitiu se trata
justamente a certificadora que irá emitir o próprio certificado ou seja, qualquer órgão que licita e
exige qualif téc busca por meio desta exigência avaliar a capacidade do licitante de atender o
consumidor final, posição na qual o órgão se encontra.E neste atestado quem atesta é o próprio
Agente Certificador que será beneficiado Fato este que pode ser confirmado em simples diligência na
cadeia hierárquica da ICPBRASIL
Motivo Aceite ou Recusa:Recurso aceito

 
Item: 4 - Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Física

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 

Ata PREGÃO ELETRÔNICO 71/2021 (0990697)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 387



                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor

Global
Data/Hora
Registro

13.547.962/0001-07 SIGN DIGITAL
SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
LTDA

Sim Sim 5 R$ 77,7200 R$ 388,6000 11/12/2021
10:52:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ). 
Porte da empresa: ME/EPP

23.035.197/0001-08 RIO MADEIRA
CERTIFICADORA
DIGITAL EIRELI

Sim Sim 5 R$ 77,7200 R$ 388,6000 13/12/2021
11:48:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais.
Porte da empresa: ME/EPP

21.308.480/0001-22 AR RP
CERTIFICACAO
DIGITAL EIRELI

Sim Sim 5 R$ 77,7200 R$ 388,6000 13/12/2021
18:24:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais.
Porte da empresa: ME/EPP

26.306.021/0001-23 CERTIMINAS
CERTIFICACAO
DIGITAL LTDA

Sim Sim 5 R$ 190,0000 R$ 950,0000 14/12/2021
11:13:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: E-CNPJ A1 12 MESES DE VALIDADE AC SERPRO RFB 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 190,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:00:01:113
R$ 77,7200 13.547.962/0001-07 14/12/2021 14:00:01:113
R$ 77,7200 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:00:01:113
R$ 77,7200 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:00:01:113
R$ 75,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:10:19:147
R$ 77,0000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:11:56:163
R$ 74,9500 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:11:59:810
R$ 69,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:13:29:697
R$ 70,0000 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:13:51:487
R$ 69,1000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:21:37:680
R$ 68,9900 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:23:17:070
R$ 68,9000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:23:17:893
R$ 67,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:23:28:310
R$ 66,9900 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:23:49:983
R$ 65,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:23:59:487
R$ 64,9900 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:24:19:963
R$ 62,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:24:48:190
R$ 64,0000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:25:05:913
R$ 61,9000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:25:35:307
R$ 59,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:26:44:190
R$ 58,9000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:26:59:367
R$ 58,5000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:28:01:030
R$ 58,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:28:28:340
R$ 20,0000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:29:34:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

14/12/2021
14:02:43 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 14/12/2021
14:10:03 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

14/12/2021
14:28:15 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

14/12/2021
14:28:15

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre
R$ 58,5000 e R$ 77,7200.
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Encerramento 14/12/2021
14:33:16

Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

14/12/2021
14:33:16 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

14/12/2021
14:51:16

Convocado para envio de anexo o fornecedor AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:
21.308.480/0001-22.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

14/12/2021
15:19:33

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AR RP CERTIFICACAO DIGITAL
EIRELI, CNPJ/CPF: 21.308.480/0001-22.

Aceite de
proposta

15/12/2021
16:22:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:
21.308.480/0001-22, pelo melhor lance de R$ 20,0000.

Habilitação de
fornecedor

16/12/2021
09:45:55

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI -
CNPJ/CPF: 21.308.480/0001-22

Registro de
intenção de
recurso

16/12/2021
09:57:22

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
CNPJ/CPF: 23035197000108. Motivo: Diante do atestado apresentado pela AR RP fica claro que
quem emitiu se trata justamente a certificadora que irá emitir o próprio certificado ou seja,
qualquer órgão que licita e e

Aceite de
intenção de
recurso

16/12/2021
10:31:46

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,
CNPJ/CPF: 23035197000108. Motivo: Recurso aceito

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

23.035.197/0001-08 16/12/2021 09:57 16/12/2021 10:31 Aceito
Motivo Intenção:Diante do atestado apresentado pela AR RP fica claro que quem emitiu se trata
justamente a certificadora que irá emitir o próprio certificado ou seja, qualquer órgão que licita e
exige qualif téc busca por meio desta exigência avaliar a capacidade do licitante de atender o
consumidor final, posição na qual o órgão se encontra.E neste atestado quem atesta é o próprio
Agente Certificador que será beneficiado Fato este que pode ser confirmado em simples diligência na
cadeia hierárquica da ICPBRASIL
Motivo Aceite ou Recusa:Recurso aceito

 
Item: 5 - Dispositivo com memoria

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

13.547.962/0001-07 SIGN DIGITAL
SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
LTDA

Sim Sim 53 R$ 30,5600 R$ 1.619,6800 11/12/2021
10:52:44

Marca: SAFE 
Fabricante: SAFE 
Modelo / Versão: GD BURTI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mídia criptográfica do tipo Token. 
Porte da empresa: ME/EPP

23.035.197/0001-08 RIO MADEIRA
CERTIFICADORA
DIGITAL EIRELI

Sim Sim 53 R$ 30,5600 R$ 1.619,6800 13/12/2021
11:48:32

Marca: G&D 
Fabricante: G&D 
Modelo / Versão: G&D 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mídia criptográfica do tipo Token. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.308.480/0001-22 AR RP
CERTIFICACAO
DIGITAL EIRELI

Sim Sim 53 R$ 70,0000 R$ 3.710,0000 13/12/2021
18:24:21

Marca: SAFENET 
Fabricante: SAFENET 
Modelo / Versão: 5100 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mídia criptográfica do tipo Token. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.306.021/0001-23 CERTIMINAS
CERTIFICACAO
DIGITAL LTDA

Sim Sim 53 R$ 89,0000 R$ 4.717,0000 14/12/2021
11:13:09

Marca: SAFENET 
Fabricante: SAFENET 
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Modelo / Versão: 5110 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOKEN CRIPTOGRÁFICO MARCA SAFENET 5110 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 89,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:00:01:113
R$ 70,0000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:00:01:113
R$ 30,5600 13.547.962/0001-07 14/12/2021 14:00:01:113
R$ 30,5600 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:00:01:113
R$ 40,0000 26.306.021/0001-23 14/12/2021 14:10:43:573
R$ 30,0000 23.035.197/0001-08 14/12/2021 14:11:40:530
R$ 40,0000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:22:06:360
R$ 36,0000 21.308.480/0001-22 14/12/2021 14:32:40:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

14/12/2021
14:02:59 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 14/12/2021
14:10:03 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

14/12/2021
14:32:07 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 14/12/2021
14:32:07

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 30,0000 e R$ 40,0000.

Encerramento 14/12/2021
14:37:08 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

14/12/2021
14:37:08 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

14/12/2021
15:05:56

Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL
EIRELI, CNPJ/CPF: 23.035.197/0001-08.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

14/12/2021
15:08:55

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RIO MADEIRA
CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.035.197/0001-08.

Aceite de proposta 15/12/2021
16:20:39

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL
EIRELI, CNPJ/CPF: 23.035.197/0001-08, pelo melhor lance de R$ 30,0000.

Habilitação de
fornecedor

16/12/2021
09:45:55

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RIO MADEIRA CERTIFICADORA
DIGITAL EIRELI - CNPJ/CPF: 23.035.197/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 14/12/2021
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 14/12/2021

14:10:01
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 14/12/2021

14:10:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 14/12/2021
14:10:02

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 14/12/2021
14:10:02

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 14/12/2021
14:10:03

O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 14/12/2021
14:10:03

Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 14/12/2021
14:10:03

O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 14/12/2021
14:25:06

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
49,7000 e R$ 240,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:30:06 do

dia 14/12/2021.
Sistema 14/12/2021 A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$

Ata PREGÃO ELETRÔNICO 71/2021 (0990697)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 390



14:26:47 69,0000 e R$ 290,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:31:47 do
dia 14/12/2021.

Sistema 14/12/2021
14:28:15

A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R$
58,5000 e R$ 77,7200 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:33:15 do

dia 14/12/2021.
Sistema 14/12/2021

14:30:07
O fornecedor da proposta no valor de R$ 240,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 14/12/2021

14:30:07
O fornecedor da proposta no valor de R$ 92,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 14/12/2021

14:30:07
O fornecedor da proposta no valor de R$ 60,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 14/12/2021

14:30:07
O item 1 está encerrado.

Sistema 14/12/2021
14:31:48

O fornecedor da proposta no valor de R$ 130,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 2.

Sistema 14/12/2021
14:31:48

O fornecedor da proposta no valor de R$ 100,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 2.

Sistema 14/12/2021
14:31:48

O fornecedor da proposta no valor de R$ 290,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 2.

Sistema 14/12/2021
14:31:48

O item 2 está encerrado.

Sistema 14/12/2021
14:32:07

A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R$
30,0000 e R$ 40,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:37:07 do

dia 14/12/2021.
Sistema 14/12/2021

14:33:16
O fornecedor da proposta no valor de R$ 77,7200 não enviou lance único e fechado

para o item 4.
Sistema 14/12/2021

14:33:16
O fornecedor da proposta no valor de R$ 70,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 4.
Sistema 14/12/2021

14:33:16
O item 4 está encerrado.

Sistema 14/12/2021
14:33:30

A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R$
63,9900 e R$ 150,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:38:30 do

dia 14/12/2021.
Sistema 14/12/2021

14:37:08
O fornecedor da proposta no valor de R$ 30,5600 não enviou lance único e fechado

para o item 5.
Sistema 14/12/2021

14:37:08
O fornecedor da proposta no valor de R$ 40,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 5.
Sistema 14/12/2021

14:37:08
O fornecedor da proposta no valor de R$ 30,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 5.
Sistema 14/12/2021

14:37:08
O item 5 está encerrado.

Sistema 14/12/2021
14:38:31

O fornecedor da proposta no valor de R$ 120,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 3.

Sistema 14/12/2021
14:38:31

O fornecedor da proposta no valor de R$ 150,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 3.

Sistema 14/12/2021
14:38:31

O fornecedor da proposta no valor de R$ 100,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 3.

Sistema 14/12/2021
14:38:31

O item 3 está encerrado.

Sistema 14/12/2021
14:38:31

O item 3 teve empate real para o valor 63,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 14/12/2021

14:38:37
Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da

funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro 14/12/2021

14:45:14
Para AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - Sr(a)Licitante, boa tarde. V.Sª foi a

primeira colocada para os itens 01, 02 e 03. Considerando a determinação da
legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de

negociação de valores menores.
Pregoeiro 14/12/2021

14:45:54
Para AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - Aceita o valor de R$ 20,00 para o item
01? aceita o valor de R$ 50,00 para o item 02 e aceita o valor de R$ 10,00 para o

item 04?
21.308.480/0001-

22
14/12/2021
14:46:20

Boa tarde!

Pregoeiro 14/12/2021
14:46:36

Para AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - CORRIGINDO: Sr(a)Licitante, boa tarde.
V.Sª foi a primeira colocada para os itens 01, 02 e 04. Considerando a determinação
da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de

negociação de valores menores.
Pregoeiro 14/12/2021

14:46:45
Para AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - Boa tarde.
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Pregoeiro 14/12/2021
14:48:09

Para AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - Aceita o valor de R$ 20,00 para o item
01? aceita o valor de R$ 50,00 para o item 02 e aceita o valor de R$ 10,00 para o

item 04?
21.308.480/0001-

22
14/12/2021
14:48:33

Sr pregoeiro, infelizmente já reduzimos ao nosso menor preço durante a fase de
lance, por isso não conseguimos atingir o valor proposto.

Pregoeiro 14/12/2021
14:50:45

Para AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - Agradeço. Os valores ofertados por V.Sª
estão compatíveis com o estimado pela Administração. Convocaremos o pedido de

anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao
valor dos lances ofertados, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DOS ITENS, BEM

COMO ASSINADA.
Sistema 14/12/2021

14:50:55
Senhor fornecedor AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:
21.308.480/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 14/12/2021
14:51:05

Senhor fornecedor AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:
21.308.480/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Sistema 14/12/2021
14:51:16

Senhor fornecedor AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:
21.308.480/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.

Pregoeiro 14/12/2021
14:51:24

Para AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - Anexos convocados.

Pregoeiro 14/12/2021
14:53:11

Para AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - De acordo com o item 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.

21.308.480/0001-
22

14/12/2021
14:53:22

Obrigado. Estaremos enviando dentro do prazo.

Pregoeiro 14/12/2021
14:53:26

Para AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - V.Sª tem o prazo de 02 (duas) horas
para o envio da proposta.

Pregoeiro 14/12/2021
14:54:43

Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Sr(a)Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira colocada para o item 03. Considerando a determinação da legislação e do

pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de
valores menores. Aceita o valor de R$ 50,00 para o item 03?

Pregoeiro 14/12/2021
14:58:51

Para RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - Sr(a)Licitante, boa tarde. V.Sª
foi a primeira colocada para o item 05. Considerando a determinação da legislação e

do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de
valores menores. Aceita o valor de R$ 20,00 para o item 05?

23.035.197/0001-
08

14/12/2021
15:00:30

Boa tarde

Pregoeiro 14/12/2021
15:01:04

Para RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - Boa tarde

Pregoeiro 14/12/2021
15:03:41

Para RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - Boa tarde

23.035.197/0001-
08

14/12/2021
15:04:31

infelizmente estamos em nossa melhor proposta

Pregoeiro 14/12/2021
15:05:27

Para RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - Agradeço. O valor ofertado por
V.Sª está compatível com o estimado pela Administração. 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 14/12/2021
15:05:56

Senhor fornecedor RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:
23.035.197/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.

Pregoeiro 14/12/2021
15:06:09

Para RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - De acordo com o item 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.

Pregoeiro 14/12/2021
15:06:26

Para RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - Anexo convocado.

Pregoeiro 14/12/2021
15:07:30

Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Sr(a)Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira colocada para o item 03. Considerando a determinação da legislação e do

pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de
valores menores. Aceita o valor de R$ 50,00 para o item 03?

Pregoeiro 14/12/2021
15:08:00

Para RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - V.Sª tem o prazo de 02 (duas)
horas para o envio da proposta.

Pregoeiro 14/12/2021
15:08:16

Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Sr(a)Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira colocada para o item 03. Considerando a determinação da legislação e do

pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de
valores menores. Aceita o valor de R$ 50,00 para o item 03?

Sistema 14/12/2021
15:08:55

Senhor Pregoeiro, o fornecedor RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,
CNPJ/CPF: 23.035.197/0001-08, enviou o anexo para o ítem 5.

Pregoeiro 14/12/2021
15:11:02

Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª
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Pregoeiro 14/12/2021
15:14:44

Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Sr(a)Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira colocada para o item 03. Considerando a determinação da legislação e do

pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de
valores menores. Aceita o valor de R$ 50,00 para o item 03?

Pregoeiro 14/12/2021
15:15:22

Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Item 6.5 do Edital: 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.
Pregoeiro 14/12/2021

15:16:32
Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Estamos aguardando o

pronunciamento de V.Sª
Sistema 14/12/2021

15:18:10
Senhor Pregoeiro, o fornecedor AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:

21.308.480/0001-22, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema 14/12/2021

15:18:45
Senhor Pregoeiro, o fornecedor AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:

21.308.480/0001-22, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema 14/12/2021

15:19:33
Senhor Pregoeiro, o fornecedor AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:

21.308.480/0001-22, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro 14/12/2021

15:23:58
Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Estamos aguardando o

pronunciamento de V.Sª
Pregoeiro 14/12/2021

15:28:22
Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Determino o prazo de 30 (trinta) minutos para a resposta de V.Sª. Após esse prazo,
entenderemos que não houve interesse de V.Sª em participar da sessão eletrônica e

recusaremos a sua proposta.
Pregoeiro 14/12/2021

15:32:35
Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Estamos aguardando o

pronunciamento de V.Sª
Pregoeiro 14/12/2021

15:38:53
Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Item 6.5 do Edital: 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.
Pregoeiro 14/12/2021

15:39:11
Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Sr(a)Licitante, boa tarde. V.Sª foi a

primeira colocada para o item 03. Considerando a determinação da legislação e do
pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de

valores menores. Aceita o valor de R$ 50,00 para o item 03?
Pregoeiro 14/12/2021

15:39:25
Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Estamos aguardando o

pronunciamento de V.Sª
26.306.021/0001-

23
14/12/2021
15:42:18

Já estamos no nosso melhor valor!

Pregoeiro 14/12/2021
15:42:46

Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Agradeço.

Pregoeiro 14/12/2021
15:43:07

Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Agradeço. O valor ofertado por
V.Sª está compatível com o estimado pela Administração. 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 14/12/2021
15:43:49

Senhor fornecedor CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF:
26.306.021/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

Pregoeiro 14/12/2021
15:44:02

Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - De acordo com o item 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.

Pregoeiro 14/12/2021
15:44:18

Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Anexo convocado. V.Sª tem o
prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta.

Sistema 14/12/2021
15:51:51

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA,
CNPJ/CPF: 26.306.021/0001-23, enviou o anexo para o ítem 3.

Pregoeiro 14/12/2021
16:13:27

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Informo que encaminhei as propostas recebidas para
análise técnica das mesmas pela unidade demandante. Favor aguardar.

Pregoeiro 14/12/2021
17:08:25

A unidade demandante ainda não realizou a análise técnica. Favor aguardar.

Pregoeiro 14/12/2021
17:39:02

A unidade demandante ainda não realizou a análise técnica. Favor aguardar.

Pregoeiro 14/12/2021
18:03:21

Srs(as) Licitantes, boa noite. Tendo em vista o encerramento do horário comercial,
iremos suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos, amanhã, dia

15/12/2021, às 9 horas da manhã. Agradeço a participação de todos.
Pregoeiro 15/12/2021

09:00:31
Srs(as) Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 15/12/2021
09:01:39

Transcrevo o inteiro teor do Despacho proferido pela unidade requisitante quando da
análise técnica das propostas apresentadas:

Pregoeiro 15/12/2021
09:02:22

..."Em resposta ao Despaho 0988854, e considerando o Item 2.9 do Anexo I - Termo
de Referência - do Edital PE 71/2021 (0977317), informo que: 1. O Items I, II, III e

IV pertencem ao Grupo 1 e devem ser fornecidos por uma única empresa; 2. As
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propostas das empresa AR RP Certificação Digital Eireli e Certiminas Certificação
Digital Ltda possuem ...

Pregoeiro 15/12/2021
09:02:52

...apenas parte dos items do Grupo 1, não podendo cada uma fornecer apenas parte
dos items do Grupo; ...

Pregoeiro 15/12/2021
09:03:09

...3. A proposta empresa Rio Madeira Certificadora Digital Eireli abrange o Item 5,
único item do Grupo 2, assim cumprindo o item 2.9 do Termo de Referência. Por falta

da especificação do item fornecido, este servidor não pode afirmar que o item
apresentado corresponde integralmente ao Termo de Referência, podendo apenas

deduzir que assim o faz ...
Pregoeiro 15/12/2021

09:03:29
... pois a empresa declarou expicitamente na proposta que: "Concordamos e nos

submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente Edital, bem
como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a

presente licitação". ...
Pregoeiro 15/12/2021

09:03:51
... Assim, a proposta da empresa Rio Madeira Certificadora Digital Eireli parece ser a
única que está de acordo com o Termo de Referência do Edital PE 71/2021, Anexo I.
Contudo, falta proposta para fornecimento integral do Grupo 1 de Items. Sem mais a
tratar, encaminho o presente para ciência e providências que o Sr. julgar necessárias.

..."
Pregoeiro 15/12/2021

09:08:29
Srs(as) Licitantes, em face do parecer técnico efetuado pela unidade demandante,

este Pregoeiro solicitou à Seção de Licitações e Contratos orientações superiores para
continuidade desta sessão eletrônica, razão pela qual, iremos suspender a presente

sessão e retornaremos, hoje, às 14 horas. Agradeço a participação de todos.
Pregoeiro 15/12/2021

14:08:31
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica. Informo

que até o presente momento não há decisão superior acerca do informado no
Despacho efetuado pela unidade demandante, abaixo transcrito. Peço a gentileza que

aguardem.
Pregoeiro 15/12/2021

16:06:02
Srs(as) Licitantes, peço que aguardem.

Pregoeiro 15/12/2021
16:11:10

Transcrevo o despacho proferido pela Secretaria de Administração: ..."Ao Senhor
Pregoeiro, considerando o formato da licitação, por item, não por lote (doc.

0989541), sugere-se que a unidade técnica demandante seja consultado se, na
forma como apresentada as propostas, haveria prejuízo na execução contratual. ...

Pregoeiro 15/12/2021
16:11:27

...Em não havendo prejuízo, o certame pode ter continuidade, na forma como
publicado o edital."

Pregoeiro 15/12/2021
16:11:49

Despachos proferidos pela unidade demandante: ..."

Pregoeiro 15/12/2021
16:12:08

..."Em resposta ao Despacho PREG 0989699 e ao Despacho GSAD 0989671, informo
que a aquisição do Item 3, Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ), fora do

Grupo 1 não é impeditivo para a execução da compra desde que a empresa
Certiminas Certificação Digital Ltda possua representação em Maceio-AL para que o

titular do certificado possa comparecer ..
Pregoeiro 15/12/2021

16:12:53
... para efetuar a validação documental e sua emissão. Ou que a Empresa realize tal
procedimento por Video Conferência, respeitando as condições descritas no Edital PE

71/2021. ..."
Pregoeiro 15/12/2021

16:13:10
..."Em atenção do Despacho PREG 0988854, e em complemento aos Depachos

CSCOR 0989026 e SEDESC 0989714, informo que as propostas estão de acordo com
o Edital PE 71/2021. Contudo, devido a pouca informação disponível no momento,
uma nova avaliação será realizada na entrega do produto para verificação de sua

aderência ao Termo de Referência ...
Pregoeiro 15/12/2021

16:13:28
... constante no Anexo I do supracitado Edital. ..."

Pregoeiro 15/12/2021
16:13:42

Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 15/12/2021
16:16:52

Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 15/12/2021
16:20:18

Para RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - Conforme o parecer técnico, a
proposta de V.Sª está de acordo com o Edital. Iremos aceitar a sua proposta.

Pregoeiro 15/12/2021
16:21:59

Para AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - Conforme o parecer técnico, a proposta
de V.Sª está de acordo com o Edital. Iremos aceitar a sua proposta.

Pregoeiro 15/12/2021
16:22:50

Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 15/12/2021
16:23:52

Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Item 6.5 do Edital: 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.
Pregoeiro 15/12/2021

16:25:58
Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Determino o prazo de 30 (trinta) minutos para a resposta de V.Sª. Após esse prazo,
entenderemos que não houve interesse de V.Sª em participar da sessão eletrônica e

recusaremos a sua proposta.
Pregoeiro 15/12/2021

16:29:12
Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Ata PREGÃO ELETRÔNICO 71/2021 (0990697)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 394



Pregoeiro 15/12/2021
16:50:32

Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 15/12/2021
16:55:40

Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 15/12/2021
16:58:18

Para CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Tendo em vista o silêncio de V.Sª
em responder ao questionamento solicitado pela unidade requisitante em seu parecer

técnico abaixo transcrito, iremos recusar a sua proposta.
Pregoeiro 15/12/2021

16:59:56
Para AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - Sr(a)Licitante, boa tarde. V.Sª foi a

segunda colocada para o item 03. Considerando a determinação da legislação e do
pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de

valores menores. Aceita o valor de R$ 50,00 para o item?
21.308.480/0001-

22
15/12/2021
17:02:01

Boa tarde!

Pregoeiro 15/12/2021
17:02:16

Para AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - Boa tarde.

21.308.480/0001-
22

15/12/2021
17:02:41

Sr pregoeiro, já apresentamos durante a fase de lance nosso menor preço.

Pregoeiro 15/12/2021
17:03:46

Para AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª
está compatível com o estimado pela Administração. 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 15/12/2021

17:04:02
Senhor fornecedor AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:
21.308.480/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

Pregoeiro 15/12/2021
17:04:09

Para AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - Anexo convocado.

Pregoeiro 15/12/2021
17:04:22

Para AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - De acordo com o item 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.

Pregoeiro 15/12/2021
17:04:35

Para AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - V.Sª tem o prazo de 02 (duas) horas
para o envio da proposta.

Pregoeiro 15/12/2021
17:30:10

Para AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Sistema 15/12/2021
17:41:08

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:
21.308.480/0001-22, enviou o anexo para o ítem 3.

21.308.480/0001-
22

15/12/2021
17:41:42

Boa tarde!

Pregoeiro 15/12/2021
17:46:44

Para AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. Informo que
encaminhei a proposta de V.Sª à unidade requisitante para análise técnica quanto ao

item 03. Iremos suspender a presente sessão eletrônica, tendo em vista a
proximidade do encerramento do horário comercial e retornaremos, amanhã, dia

16/12/2021, às 9 horas da manhã.
Pregoeiro 16/12/2021

09:02:53
Srs(as) Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 16/12/2021
09:04:07

Para AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - Transcrevo o despacho proferido pela
unidade requisitante quando da análise técnica da proposta de V.Sª:

Pregoeiro 16/12/2021
09:04:26

Para AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ..."Em atenção ao Despacho PREG
0990029, informo que a proposta da empresa AR RP Certificação Digital Eireli está de
acordo com o Edital PE 71/2021. Contudo, devido a pouca informação disponível no
momento, uma nova avaliação será realizada na entrega do produto para verificação

de sua aderência ao Termo de Referência constante no Anexo I do supracitado ...
Pregoeiro 16/12/2021

09:04:37
Para AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ... Edital. ..."

Pregoeiro 16/12/2021
09:05:08

Para AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - Conforme o parecer técnico, a proposta
de V.Sª está de acordo com o Edital. Iremos aceitar a sua proposta.

Pregoeiro 16/12/2021
09:06:39

Passaremos para a fase de verificação das documentações referentes à fase de
habilitação. Favor aguardar.

Sistema 16/12/2021
09:46:03

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 16/12/2021
09:46:22

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/12/2021 às
10:17:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 14/12/2021
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08:11:48
Abertura da

sessão pública
14/12/2021
14:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

14/12/2021
14:10:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

14/12/2021
14:38:37 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

15/12/2021
17:51:04

Previsão de reabertura: 16/12/2021 09:00:00; Análise técnica do item 3 da proposta
apresentada pela empresa AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, bem como o
encerramento do horário comercial.

Reativação 16/12/2021
09:02:15

Abertura do prazo 16/12/2021
09:46:03 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

16/12/2021
09:46:22 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/12/2021 às 10:17:00.

Data limite para registro de recurso: 21/12/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 24/12/2021.
Data limite para registro de decisão: 31/12/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:34 horas do dia 16
de dezembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

RODRIGO FERREIRA MOURA
Equipe de Apoio

Voltar   

JOAO 
HERMINIO DE 
BARROS 
NETO:30920065

Assinado de forma 
digital por JOAO 
HERMINIO DE BARROS 
NETO:30920065 
Dados: 2021.12.16 
11:44:43 -03'00'

Assinado de forma digital por RODRIGO 
FERREIRA MOURA:30920129 
Dados: 2021.12.16 13:24:05 -03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Informo a V.Sª que a empresa RIO MADEIRA

CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, efetuou a intenção de
recurso no dia 14/12/2021, referente ao Pregão Eletrônico n.º
71/2021, conforme
eventos 0990546, 0990548, 0990550 e 0990553, o qual este
Pregoeiro aceitou as razões apresentadas e assim os prazos
legais do certame foram abertos: 

1. PRAZO DE RECURSO: DIA 21/12/2021
2. PRAZO PARA CONTRARRAZÃO: DIA 24/12/2021
3. PRAZO PARA DECISÃO DO PREGOEIRO

SUBSTITUTO: DIA 31/12/2021
Assim sendo, evoluo os autos para ciência e

acompanhamento.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 17/12/2021, às 21:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0992476 e o código CRC CA08D66C.

0004105-81.2021.6.02.8000 0992476v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2021.

Objeto: Registro de preços de serviços de emissão e validação de
certificados digitais, com aquisição de tokens.

Pregão Eletrônico n.º 71/2021.

Recurso Administrativo.

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela
empresa RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, contra
habilitação e classificação da empresa AR RP CERTIFICAÇÃO
DIGITAL EIRELI, em face da habilitação promovida quanto ao item
3, do Pregão Eletrônico n.º 71/2021, cujo objeto é o registro de
preços de serviços de emissão e validação de certificados digitais,
com aquisição de tokens.

No decorrer da sessão do certame licitatório em questão,
a empresa, no livre exercício de direito, manifestou a intenção de
recurso, nos seguintes termos:

 
"Diante do atestado apresentado pela AR RP fica
claro que quem emitiu se trata justamente a
certificadora que irá emitir o próprio certificado ou
seja, qualquer órgão que licita e exige qualif téc
busca por meio desta exigência avaliar a capacidade
do licitante de atender o consumidor final, posição
na qual o órgão se encontra.E neste atestado quem
atesta é o próprio Agente Certificador que será
beneficiado Fato este que pode ser confirmado em
simples diligência na cadeia hierárquica da
ICPBRASIL."
 

Ato contínuo, consoante registro em na ata de realização
do citado pregão eletrõnico, o Ilustre Pregoeiro condutor do certame
aceitou a intenção de recurso, decorrendo os atos seguintes
observados no histórico do referido certamem com a dação de prazo
para juntada das razões de recursos, bem como das contrarazões.
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Neste diapasão, temos, como fatos observados na vida do
referido certame, a apresentação da cada parte, recorrente e
recorrido, das razões e contrarrazões de recurso, a seguir
apresentadas, em síntese:

 
"A RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 23.035.197/0001-08, estabelecida na AV.
CARLOS GOMES, 2272 – SALA 1, BAIRRO SÃO
CRISTOVÃO - PORTO VELHO – RO, neste ato
representado por sua Procuradora Priscila Consani
das Mercês Oliveira, vem respeitosamente
apresentar as suas RAZÕES DE RECURSO
ADMINISTRATIVO frente a decisão que habilitou a
empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, com
base no artigo 44º, §1º da Lei 10.024/2020, pelos
fatos e direitos a seguir:
(...)

Na presente licitação, a empresa AR RP
CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI logrou-se vencedora,
e, portanto, após análise da comissão de habilitação,
foi considerada habilitada. Ocorre que, diante do
atestado de qualificação técnica apresentado fica
claro que quem emitiu se trata justamente da
certificadora que irá emitir o próprio certificado ou
seja, qualquer órgão que licita e exige qualificação
técnica busca por meio desta exigência avaliar a
capacidade do licitante (prestador de serviço) de
atender o consumidor final, posição na qual o órgão
se encontra. E neste atestado quem atesta é o
próprio Agente Certificador que será beneficiado na
venda sendo óbvio o seu interesse em que a empresa
AR RP vença, fato este que pode ser confirmado em
simples diligencia na cadeia hierárquica da ICP
BRASIL e poderão verificar que em sua proposta a
empresa oferta a marca do certificado AC SOLUTI a
mesma empresa que emite o certificado.
(...)

Priscila Consani das Mercês Oliveira
Procuradora"

 

"AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, pessoa
jurídica de direito privado, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o N°
21.308.480/0001-22, com sede e domicílio na cidade
de Ribeirão Preto – SP, por intermédio da sua
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de Ribeirão Preto – SP, por intermédio da sua
representante legal Sra. Juliana Cristina Moreira
Guimarães, brasileira, solteira, portadora do RG nº
5466356 STPC/GO e do CPF nº 035.827.821-07,
conforme m.a, vem respeitosamente à presença de
Vossa Senhoria, com fulcro ao que dispõe o artigo 44,
§2º[ §2°. Os demais licitantes ficarão intimados para,
se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no
prazo de três dias, contado da data final do prazo do
recorrente, assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses;
] do Decreto N° 10.024/2019, cumulado com o item
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.] do instrumento convocatório apresentar

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO

pela empresa RIO MADEIRA CERTIFICADORA
DIGITAL EIRELI, já devidamente qualificada nos
autos, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

(...)

Todavia ocorre que, após o encerramento dos lances
fora impetrado pelo Recorrente intenção recursal
quanto a capacitação técnica da Recorrida, vindo em
bravar-se pelo não atendimento do feito aos termos
ali apresentados, todavia, esquece-se que o próprio
pregoeiro reconhecera sua viabilidade em adjudicar
o certame.

Outro fato determinante, é a tendenciosidade do
mesmo em questionar a veracidade das informações
ali afixadas, mesmo sendo empresa pela qual
comercializa o objeto licitado que é, e contar com
ciência do modelo de mercado adotado no país,
ignora o fato de que as Autoridades de Registros -
AR, são vinculadas as Autoridades Certificadoras -
AC na realização das suas atividades, encontrando-
se estritamente ligadas à estas para disposição
destes itens no mercado, podendo a mesma aferir
sua capacidade de comércio, uma vez que são as ARs
as responsáveis pela entrega/ interface entre o
cliente e a AC, sendo permitido por isso realizar a
livre comercialização do objeto quando lhe convir a
um terceiro, além de ter sua atividade fiscalizada
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pela AC – que poderá por consequência aferir sua
adequação aos atendimentos.

Melhor dizendo, e, visando espantar quaisquer
dúvidas que possam vir a pairar sobre o tema, de
forma a corroborar o amparo pelo qual escora-se
para usabilidade do documento em escopo de
questionamento, o serviço avençado à aquisição pela
Administração possui em si peculiaridades, o que por
consequência acarreta em peculiaridades a sua
comprovação, fato inconteste.

Tanto é verdade o assento demonstrado alhures, que
a Recorrente também é uma Autoridade de Registro,
e, tem por ciência de que a própria ICP-Brasil e o
Instituto de Tecnologia da Informação – ITI – órgãos
reguladores da prestação em avença no mercado -,
reconheceram e atribuíram de modo prévio as
responsabilidades aferidas a figura das ACs e das
ARs em seu desenvolvimento comercial – venda, não
sendo estas realizadas a livre escolha e/ou
disposição daquelas, haja vista encontrar-se sob
constante acompanhamento de atendimento à
legalidade e a busca a satisfação para somente
então, encontrarem-se aptas para sua disposição em
mercado, voltadas ao uso de seus clientes – - que
poderão ser tanto das ACs diretamente quanto das
ARs, - de forma de a garantir-lhes seguridade, por
isso da existência da figura da AC (fiscalizadora) e da
AR (executora e vinculada ao destinatário final),
episódio este por completo destorcido no recurso
apresentado, ao caráter de umas das possibilidades
mais recorrentes tidas nos procedimentos
licitatórios, isto é, o uso de ferramenta de exclusão
ao concorrente, à inteligência do que verbera
Adilson de Abreu Dallari, in “Aspectos Jurídicos da
Licitação”, ed. Saraiva, pág. 88: “[...] claro que para
um participante interessa excluir outro”..

Ora prezado pregoeiro evidente se tornara o
desencontro a veridicidade e validade, tanto do
evento em testilha, quanto do instrumento
apresentado à título de comprovação técnica de
capacidade, o que por óbvio exclui todo o amparo
recursal da parte contrária, motivo do qual
demonstra-se que este não merece prosperar. Desta
forma, com escopo aos eventos acima expostos,
clama-se pela observância da Justiça ao fatídico em
apreço, de modo a que este episódio se ancore em
legalidade, e não ao sopeso da balança
equanimidade.
(...)"
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Conforme verificado nos eventos descritos,
objetivamente encontramos uma movimentação processual de
interposição de recurso, em face da aludida caracterização de
atestado de capacidade técnica com vício, em função de seu emissor
e vinculação com a empresa vencedora do certame.

 
É o relatório.

 

Passa este Pregoeiro à avaliação quanto ao exercício do
juízo de retratação.

Pois bem, preliminarmente, impõe-se no presente caso, a
aferição dos pressupostos recursais.

Na visão deste Pregoeiro, impende, para formação
exercício do juízo de retratação ou manutenção da decisão, destacar
as seguintes disposições consignadas no Instrumento Convocatório
do referido certame:

1) Quanto ao objeto:
“1 - DO OBJETO.
“1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de

Preços de serviços de emissão e validação de certificados digitais,
com aquisição de tokens..."

 
"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. "

"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
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acesso e senha."
"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/). "

 
Pois bem, vistos os temos editalícios, considerando o

suporte da recorrente, especialmente no que concernem os Item 10 e
seguintes, relativos à habilitação, não se identifica a exigência de
apresentação de atestado de qualificação técnica, no certame em
questão, descrevendo o edital do certame a exigência de habilitação
exclusivamente jurídica.

Tal fato, sem entrar no mérito de seu prejuízo pela
ausência, posto que não é momento para tal, inviabiliza o
prosseguimento do feito recursal, posto que não se materializa como
exigência no certame, ao ver deste Pregoeiro substituto, não
obstante o recebimento da intenção de recurso, bem como dos atos
que se seguiram no desenvolvimento do pregão.

Nestes termos, por ausência de cabimento do
instrumento processual, entendemos não haver pronunciamento no
sentido de aferição do Juízo de Retratação, diante da clareza do
instrumento convocatório, bem como estando a ele vinculado todos
atos decisórios tomados no procedimento licitatório, não podendo do
conteúdo do edital haver afastamento.

Pelo exposto, não havendo outro tratamento a título de
exercício na operação do sistema, seguirá o presente certame para
adjudicação, após o devido comando para sua evolução, neste caso
com o registro da não procedência de recurso.

 

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Pregoeiro,
em 29/12/2021, às 10:18, 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
0995567 e o código CRC 665F7398.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de dezembro de 2021.
Ao Gabinete da Presidência.
 
Senhora Oficiala,
 
Em face de atribuição em substituição a Pregoeiro

que dirigiu o certame referente ao Pregão 71/2021, este
servidor apreciou a questão referente ao recurso interposto
pela empresa Rio Madeira Certificadora Digital EIRELI, para
efeito do Juízo de Retratação, considerando a competência
restritiva ao Pregoeiro.

No evento SEI 0995567 está consignada a
manifestação exigível, no tratamento da questão.

Ocorre que, ao avaliar a questão, entendeu este
servidor pelo não cabimento do recurso, fato que,
considerando a observação da permissibilidade do sistema, em
sua operacionalização, necessitou ser tratado como válido,
somente para fins de registro na plataforma Comprasnet.

Com a devida vênia, evoluímos o presente a Vossa
Senhoria, para as providências no Ambito da Presidência
deste Tribunal, posto que, conforme mencionado, o sistema
trata a demanda com o rito ordinário de recurso.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Pregoeiro,
em 29/12/2021, às 10:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0995804 e o código CRC 647EA62F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de dezembro de 2021.
À Seção de Aconselhamento Jurídico para análise e

manifestação.
 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
29/12/2021, às 11:46, 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
0995866 e o código CRC 32D7B701.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 
 
Certifico, nesta data, ter promovido, em complementação

à instrução dos presentes autos, a juntada dos documentos
referentes ao recurso interposto no desenvolvimento do Pregão
Eletrônico n.º 71/2021, ora aprsentados no evento SEI 0996298.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Pregoeiro,
em 30/12/2021, às 11:20, 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
0996298 e o código CRC 8FCB5E42.

0004105-81.2021.6.02.8000 0996298v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0004105-81.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1561 / 2021 - TRE-AL/PRE/SAJ

 
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de Recurso interposto pela empresa RIO

MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, inscrita no
CNPJ nº 23.035.197/0001-08, contra habilitação e
classificação da empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL
EIRELI, CNPJ nº 21.308.480/0001-22, no Pregão Eletrônico nº
71/2021, que tem por objeto o registro de preços de serviços
de emissão e validação de certificados digitais, com aquisição
de tokens.

 
No que concerne às razões recursais e

contrarrazões apresentadas, destaca-se trecho do relatório da
decisão exarada pelo pregoeiro (0995567):

 
"A RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 23.035.197/0001-08, estabelecida na AV.
CARLOS GOMES, 2272 – SALA 1, BAIRRO SÃO
CRISTOVÃO - PORTO VELHO – RO, neste ato
representado por sua Procuradora Priscila Consani
das Mercês Oliveira, vem respeitosamente
apresentar as suas RAZÕES DE RECURSO
ADMINISTRATIVO frente a decisão que habilitou a
empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, com
base no artigo 44º, §1º da Lei 10.024/2020, pelos
fatos e direitos a seguir:
(...)

Na presente licitação, a empresa AR RP
CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI logrou-se vencedora,
e, portanto, após análise da comissão de habilitação,
foi considerada habilitada. Ocorre que, diante do
atestado de qualificação técnica apresentado fica
claro que quem emitiu se trata justamente da
certificadora que irá emitir o próprio certificado ou
seja, qualquer órgão que licita e exige qualificação
técnica busca por meio desta exigência avaliar a
capacidade do licitante (prestador de serviço) de
atender o consumidor final, posição na qual o órgão
se encontra. E neste atestado quem atesta é o
próprio Agente Certificador que será beneficiado na
venda sendo óbvio o seu interesse em que a empresa
AR RP vença, fato este que pode ser confirmado em
simples diligencia na cadeia hierárquica da ICP
BRASIL e poderão verificar que em sua proposta a
empresa oferta a marca do certificado AC SOLUTI a
mesma empresa que emite o certificado.
(...)

Priscila Consani das Mercês Oliveira
Procuradora"

 

"AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, pessoa
jurídica de direito privado, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o N°
21.308.480/0001-22, com sede e domicílio na cidade
de Ribeirão Preto – SP, por intermédio da sua
representante legal Sra. Juliana Cristina Moreira
Guimarães, brasileira, solteira, portadora do RG nº
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5466356 STPC/GO e do CPF nº 035.827.821-07,
conforme m.a, vem respeitosamente à presença de
Vossa Senhoria, com fulcro ao que dispõe o artigo 44,
§2º[ §2°. Os demais licitantes ficarão intimados para,
se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no
prazo de três dias, contado da data final do prazo do
recorrente, assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses;
] do Decreto N° 10.024/2019, cumulado com o item
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.] do instrumento convocatório apresentar

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO

pela empresa RIO MADEIRA CERTIFICADORA
DIGITAL EIRELI, já devidamente qualificada nos
autos, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

(...)

Todavia ocorre que, após o encerramento dos lances
fora impetrado pelo Recorrente intenção recursal
quanto a capacitação técnica da Recorrida, vindo em
bravar-se pelo não atendimento do feito aos termos
ali apresentados, todavia, esquece-se que o próprio
pregoeiro reconhecera sua viabilidade em adjudicar
o certame.

Outro fato determinante, é a tendenciosidade do
mesmo em questionar a veracidade das informações
ali afixadas, mesmo sendo empresa pela qual
comercializa o objeto licitado que é, e contar com
ciência do modelo de mercado adotado no país,
ignora o fato de que as Autoridades de Registros -
AR, são vinculadas as Autoridades Certificadoras -
AC na realização das suas atividades, encontrando-
se estritamente ligadas à estas para disposição
destes itens no mercado, podendo a mesma aferir
sua capacidade de comércio, uma vez que são as ARs
as responsáveis pela entrega/ interface entre o
cliente e a AC, sendo permitido por isso realizar a
livre comercialização do objeto quando lhe convir a
um terceiro, além de ter sua atividade fiscalizada
pela AC – que poderá por consequência aferir sua
adequação aos atendimentos.

Melhor dizendo, e, visando espantar quaisquer
dúvidas que possam vir a pairar sobre o tema, de
forma a corroborar o amparo pelo qual escora-se
para usabilidade do documento em escopo de
questionamento, o serviço avençado à aquisição pela
Administração possui em si peculiaridades, o que por
consequência acarreta em peculiaridades a sua
comprovação, fato inconteste.

Tanto é verdade o assento demonstrado alhures, que
a Recorrente também é uma Autoridade de Registro,
e, tem por ciência de que a própria ICP-Brasil e o
Instituto de Tecnologia da Informação – ITI – órgãos
reguladores da prestação em avença no mercado -,
reconheceram e atribuíram de modo prévio as
responsabilidades aferidas a figura das ACs e das
ARs em seu desenvolvimento comercial – venda, não
sendo estas realizadas a livre escolha e/ou
disposição daquelas, haja vista encontrar-se sob
constante acompanhamento de atendimento à
legalidade e a busca a satisfação para somente
então, encontrarem-se aptas para sua disposição em
mercado, voltadas ao uso de seus clientes – - que
poderão ser tanto das ACs diretamente quanto das
ARs, - de forma de a garantir-lhes seguridade, por
isso da existência da figura da AC (fiscalizadora) e da
AR (executora e vinculada ao destinatário final),
episódio este por completo destorcido no recurso
apresentado, ao caráter de umas das possibilidades
mais recorrentes tidas nos procedimentos
licitatórios, isto é, o uso de ferramenta de exclusão
ao concorrente, à inteligência do que verbera
Adilson de Abreu Dallari, in “Aspectos Jurídicos da
Licitação”, ed. Saraiva, pág. 88: “[...] claro que para
um participante interessa excluir outro”..

Ora prezado pregoeiro evidente se tornara o
desencontro a veridicidade e validade, tanto do
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evento em testilha, quanto do instrumento
apresentado à título de comprovação técnica de
capacidade, o que por óbvio exclui todo o amparo
recursal da parte contrária, motivo do qual
demonstra-se que este não merece prosperar. Desta
forma, com escopo aos eventos acima expostos,
clama-se pela observância da Justiça ao fatídico em
apreço, de modo a que este episódio se ancore em
legalidade, e não ao sopeso da balança
equanimidade.
(...)"

 
Ao final da decisão, o pregoeiro negou o juízo de

retratação e manteve o resultado do certame.
 
Após, vieram os autos a esta unidade, para

pronunciamento.
 
É o que havia de essencial a ser relatado.
 
O recurso interposto deve ser conhecido, no

entanto, não deve prosperar.
 
Verifica-se, quanto ao mérito, que os fundamentos

apresentados pela recorrente não foram suficientes para a
demonstração da necessidade de reforma da decisão.

 
Registre-se, de logo, que é indispensável a

observância do princípio da vinculação ao ato convocatório,
nos casos de decisões em procedimentos licitatórios.

 
Como esclareceu Marçal Justen Filho,
 

A autoridade administrativa dispõe da
faculdade de escolha, ao editar o ato
convocatório. Porém, nascido tal ato, a própria
autoridade fica subordinada ao conteúdo dele.
Editado o ato convocatório, o administrado e o
interessado submetem-se a um modelo
norteador de sua conduta. Tornam-se
previsíveis, com segurança, os atos a serem
praticados e as regras que os regerão. JUSTEN
FILHO, Marçal. Comentários à lei de
licitações e contratos administrativos, 16ª
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p.
85.

 
O postulado é adotado pelos Tribunais, negando-se

a habilitação dos concorrentes que não apresentarem os
requisitos estipulados no edital de licitação, como se verifica
abaixo, em julgado do Supremo Tribunal Federal:

 
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA
FINANCEIRA SEM ASSINATURA.
DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA
VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO
OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua
proposta financeira sem assinatura ou rubrica,
resta caracterizada, pela apocrifia, a
inexistência do documento. 2. Impõe-se,
pelos princípios da vinculação ao
instrumento convocatório e do
julgamento objetivo, a desclassificação
do licitante que não observou exigência
prescrita no edital de concorrência. 3. A
observância ao princípio constitucional
da preponderância da proposta mais
vantajosa para o Poder Público se dá
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mediante o cotejo das propostas válidas
apresentadas pelos concorrentes, não
havendo como incluir na avaliação a
oferta eivada de nulidade. 4. É
imprescindível a assinatura ou rubrica do
licitante na sua proposta financeira, sob pena
de a Administração não poder exigir-lhe o
cumprimento da obrigação a que se sujeitou.
5. Negado provimento ao recurso. (RMS
23640/DF).
 

A mesma interpretação foi assumida em julgados do
Superior Tribunal de Justiça, como se exemplifica abaixo:

 
ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA
VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO.
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de
origem entendeu de forma escorreita pela
ausência de cumprimento do requisito
editalício. Sabe-se que o procedimento
licitatório é resguardado pelo princípio da
vinculação ao edital; esta exigência é expressa
no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à
Administração o descumprimento das normas
contidas no edital. Sendo assim, se o edital
prevê, conforme explicitado no acórdão
recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da
publicação no Diário Oficial da União do
registro do alimento emitido pela Anvisa",
este deve ser o documento apresentado
para que o concorrente supra o requisito
relativo à qualificação técnica. Seguindo tal
raciocínio, se a empresa apresenta outra
documentação - protocolo de pedido de
renovação de registro - que não a
requerida, não supre a exigência do edital.
Aceitar documentação para suprir
determinado requisito, que não foi a
solicitada, é privilegiar um concorrente em
detrimento de outros, o que feriria o
princípio da igualdade entre os licitantes.
(REsp 1178657).

 
A contrario sensu, chega-se à conclusão de que não

se pode desabilitar aqueles concorrentes que apresentaram
todos 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.

 
Como bem apontado pelo pregoeiro, ao se verificar

os termos do edital, "especialmente no que concernem os Item
10 e seguintes, relativos à habilitação, não se identifica a
exigência de apresentação de atestado de qualificação técnica,
no certame em questão, descrevendo o edital do certame a
exigência de habilitação exclusivamente jurídica."

 
Assim, conforme prevê o instrumento convocatório

da presente licitação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF (item 10.1.1.) e de consulta
consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da
União (item 10.1.2.).

 
Vale ressaltar também que o setor técnico, ao ser

instado pelo pregoeiro acerca da proposta vencedora, em
relação ao item 03 (0990094), informa que "a proposta da
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empresa AR RP Certificação Digital Eireli está de acordo com
o Edital PE 71/2021", e que "uma nova avaliação será
realizada na entrega do produto pra verificação de sua
aderência ao Termo de Referência constante no Anexo I do
supracitado Edital." (Despacho SEDESC 0990094).

 
Não se vislumbra, a princípio, da documentação

apresentada pela licitante vencedora, indícios de
irregularidades ou dúvidas quanto à veracidade de
informações que aponte a necessidade de diligências para
comprovação.

 
Dessa forma, esta seção ratifica o que foi assentado

pelo pregoeiro, em sua manifestação, e recomenda que seja
mantido o resultado do Pregão Eletrônico nº 71/2021,
conforme registrado na Ata da Sessão Eletrônica.

 
Pelo exposto, esta unidade consultiva sugere a

Vossa Excelência que seja conhecido o recurso e, em
seguida, negado o seu provimento.

 
É o parecer. À consideração superior.
 
Respeitosamente,
 
Pedro Augusto de Holanda Falcão
Chefe da Seção de Aconselhamento Jurídico

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO DE HOLANDA FALCÃO,
Chefe de Seção, em 30/12/2021, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0996332 e o código CRC F97F1631.

0004105-81.2021.6.02.8000 0996332v9
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PROCESSO : 0004105-81.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ASSUNTO : Pregão Eletrônico nº 71/2021. Registro de Preços. Emissão e validação de certificados digitais com aquisição de tokens.

 

Decisão nº 3143 / 2021 - TRE-AL/PRE/AEP

 

Avalio recurso interposto pela pela empresa RIO
MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº
23.035.197/0001-08, que contesta a habilitação e a classificação da
empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, CNPJ nº
21.308.480/0001-22, no Pregão Eletrônico nº 71/2021, que tem por
objeto o registro de preços de serviços de emissão e validação de
certificados digitais, com aquisição de tokens.

Contato, nas razões recursais (0996332), que a
irresignação é formalizada tomando por premissa os seguintes
fundamentos:

 
“... Na presente licitação, a empresa AR RP
CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI logrou-se
vencedora, e, portanto, após análise da
comissão de habilitação, foi considerada
habilitada. Ocorre que, diante do atestado de
qualificação técnica apresentado fica claro que
quem emitiu se trata justamente da
certificadora que irá emitir o próprio
certificado ou seja, qualquer órgão que licita e
exige qualificação técnica busca por meio
desta exigência avaliar a capacidade do
licitante (prestador de serviço) de atender o
consumidor final, posição na qual o órgão se
encontra. E neste atestado quem atesta é o
próprio Agente Certificador que será
beneficiado na venda sendo óbvio o seu
interesse em que a empresa AR RP vença, fato
este que pode ser confirmado em simples
diligencia na cadeia hierárquica da ICP
BRASIL e poderão verificar que em sua
proposta a empresa oferta a marca do
certificado AC SOLUTI a mesma empresa que
emite o certificado ...”.

 
 
Em contrarrazões, a empresa AR RP CERTIFICAÇÃO

DIGITAL aponta o que segue:
 
 

“… Todavia ocorre que, após o encerramento
dos lances fora impetrado pelo Recorrente
intenção recursal quanto a capacitação técnica
da Recorrida, vindo em bravar-se pelo não
atendimento do feito aos termos ali
apresentados, todavia, esquece-se que o
próprio pregoeiro reconhecera sua viabilidade
em adjudicar o certame.
Outro fato determinante, é a tendenciosidade
do mesmo em questionar a veracidade das
informações ali afixadas, mesmo sendo
empresa pela qual comercializa o objeto
licitado que é, e contar com ciência do modelo
de mercado adotado no país, ignora o fato de
que as Autoridades de Registros - AR, são
vinculadas as Autoridades Certificadoras - AC

Decisão 3143 (0996397)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 421



na realização das suas atividades,
encontrando-se estritamente ligadas à estas
para disposição destes itens no mercado,
podendo a mesma aferir sua capacidade de
comércio, uma vez que são as ARs as
responsáveis pela entrega/ interface entre o
cliente e a AC, sendo permitido por isso
realizar a livre comercialização do objeto
quando lhe convir a um terceiro, além de ter
sua atividade fiscalizada pela AC – que poderá
por consequência aferir sua adequação aos
atendimentos.
Melhor dizendo, e, visando espantar quaisquer
dúvidas que possam vir a pairar sobre o tema,
de forma a corroborar o amparo pelo qual
escora-se para usabilidade do documento em
escopo de questionamento, o serviço avençado
à aquisição pela Administração possui em si
peculiaridades, o que por consequência
acarreta em peculiaridades a sua
comprovação, fato inconteste.
Tanto é verdade o assento demonstrado
alhures, que a Recorrente também é uma
Autoridade de Registro, e, tem por ciência de
que a própria ICP-Brasil e o Instituto de
Tecnologia da Informação – ITI – órgãos
reguladores da prestação em avença no
mercado -, reconheceram e atribuíram de
modo prévio as responsabilidades aferidas a
figura das ACs e das ARs em seu
desenvolvimento comercial – venda, não sendo
estas realizadas a livre escolha e/ou disposição
daquelas, haja vista encontrar-se sob
constante acompanhamento de atendimento à
legalidade e a busca a satisfação para somente
então, encontrarem-se aptas para sua
disposição em mercado, voltadas ao uso de
seus clientes – - que poderão ser tanto das ACs
diretamente quanto das ARs, - de forma de a
garantir-lhes seguridade, por isso da
existência da figura da AC (fiscalizadora) e da
AR (executora e vinculada ao destinatário
final), episódio este por completo destorcido
no recurso apresentado, ao caráter de umas
das possibilidades mais recorrentes tidas nos
procedimentos licitatórios, isto é, o uso de
ferramenta de exclusão ao concorrente, à
inteligência do que verbera Adilson de Abreu
Dallari, in “Aspectos Jurídicos da Licitação”,
ed. Saraiva, pág. 88: “[...] claro que para um
participante interessa excluir outro”..
Ora prezado pregoeiro evidente se tornara o
desencontro a veridicidade e validade, tanto
do evento em testilha, quanto do instrumento
apresentado à título de comprovação técnica
de capacidade, o que por óbvio exclui todo o
amparo recursal da parte contrária, motivo do
qual demonstra-se que este não merece
prosperar. Desta forma, com escopo aos
eventos acima expostos, clama-se pela
observância da Justiça ao fatídico em apreço,
de modo a que este episódio se ancore em
legalidade, e não ao sopeso da balança
equanimidade ...”.

 
 
O Senhor Pregoeiro, de posse dos autos, manteve o

resultado do certame. A seguir, a Seção de Aconselhamento Jurídico
desta Presidência, conquanto ponderados os argumentos recursais,
orientou que fosse conhecido e, a seguir, denegado o seu provimento.

 
É o breve relatório.
 
 
Avaliada a instrução observada nestes autos, constato

que o recurso não merece prosperar. O instrumento insurgente
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que o recurso não merece prosperar. O instrumento insurgente
infelizmente padece por não alcançar seu fim primordial, qual seja, o
descredenciamento da empresa habilitada e, por isso, sagrada
vencedora, posto que, a toda evidência, não logra convencer que a
possível confrontação ao edital convocatório não desabona a
vencedora à condição de licitante credenciada à disputa, segundo as
condições que foram discriminadas no instrumento convocatório e,
prioritariamente, seguindo a legislação de regência.

O arrazoado recursal, por tanto, é insuficiente para
estabelecer as condições relacionadas à impropriedade documental
da recorrida, posto que não consegue produzir os necessários e
convincentes elementos de sua inadequação enquanto integrante do
presente Pregão.

Ademais, a jurisprudência é firme remansosa no sentido
de que eventuais inabilitações de licitantes exigem argumentos
robustos e exaustivamente comprovados, de forma a que não sejam
preteridos interessados que apresentem as necessárias condições
para integrar a disputa pública. Desconsiderar esses postulados é
incidir em desfavor das normas e da jurisprudência, sobretudo dos
precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça transcritos na sequência:

 
 

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA
FINANCEIRA SEM ASSINATURA.
DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA
VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO
OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua
proposta financeira sem assinatura ou rubrica,
resta caracterizada, pela apocrifia, a
inexistência do documento. 2. Impõe-se, pelos
princípios da vinculação ao instrumento
convocatório e do julgamento objetivo, a
desclassificação do licitante que não observou
exigência prescrita no edital de concorrência.
3. A observância ao princípio constitucional da
preponderância da proposta mais vantajosa
para o Poder Público se dá mediante o cotejo
das propostas válidas apresentadas pelos
concorrentes, não havendo como incluir na
avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É
imprescindível a assinatura ou rubrica do
licitante na sua proposta financeira, sob pena
de a Administração não poder exigir-lhe o
cumprimento da obrigação a que se sujeitou.
5. Negado provimento ao recurso. (STF, RMS
23640/DF).
 
ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA
VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO.
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de
origem entendeu de forma escorreita pela
ausência de cumprimento do requisito
editalício. Sabe-se que o procedimento
licitatório é resguardado pelo princípio da
vinculação ao edital; esta exigência é expressa
no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à
Administração o descumprimento das normas
contidas no edital. Sendo assim, se o edital
prevê, conforme explicitado no acórdão
recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da
publicação no Diário Oficial da União do
registro do alimento emitido pela Anvisa", este
deve ser o documento apresentado para que o
concorrente supra o requisito relativo à
qualificação técnica. Seguindo tal raciocínio,
se a empresa apresenta outra documentação -
protocolo de pedido de renovação de registro -
que não a requerida, não supre a exigência do
edital. Aceitar documentação para suprir
determinado requisito, que não foi a
solicitada, é privilegiar um concorrente em
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detrimento de outros, o que feriria o princípio
da igualdade entre os licitantes. (STJ, REsp
1178657).

 
 
Para todos os efeitos, persistem imaculadas todas as

condições gerais para que siga o presente feito até a sua normal
conclusão, uma vez que a licitante recorrida está apta à disputa,
cabendo a transcrição do que bem salientou o Senhor Pregoeiro
reconhecendo que “… especialmente no que concernem os Item 10 e
seguintes, relativos à habilitação, não se identifica a exigência de
apresentação de atestado de qualificação técnica, no certame em
questão, descrevendo o edital do certame a exigência de habilitação
exclusivamente jurídica...”.

Ademais, os questionamentos suscitados esbarram,
principalmente, no aparte técnico desta Corte no sentido de que a
proposta da empresa AR RP Certificação Digital Eireli está de acordo
com o Edital PE 71/2021", e que "uma nova avaliação será realizada
na entrega do produto pra verificação de sua aderência ao Termo de
Referência constante no Anexo I do supracitado Edital." (Despacho
SEDESC 0990094).

Isso posto, conheço do recurso para, tão só, negar-lhe
seguimento. Por consequência, ante a incidência, aos autos, dos
artigos 13, inciso V, e 45, ambos do Decreto nº 10.024/2020,
determino a adjudicação do seu o objeto e, a seguir, a homologação
do presente procedimento licitatório.

Siga o feito, com isso, à Secretaria de Administração para
que haja a ciência dos interessados e adoção das demais
providências necessárias à sua evolução.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
31/12/2021, às 11:17, 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
0996397 e o código CRC F53B56C8.
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisõess

DECISÃO DA AUT. COMPETENTE: MANTÉM DECISÃO PREGOEIRO
Decisão nº 3143 / 2021 - TRE-AL/PRE/AEP

Avalio recurso interposto pela pela empresa RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº
23.035.197/0001-08, que contesta a habilitação e a classificação da empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL
EIRELI, CNPJ nº 21.308.480/0001-22, no Pregão Eletrônico nº 71/2021, que tem por objeto o registro de preços
de serviços de emissão e validação de certificados digitais, com aquisição de tokens.

Contato, nas razões recursais (0996332), que a irresignação é formalizada tomando por premissa os seguintes
fundamentos:

“... Na presente licitação, a empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI logrou-se vencedora, e, portanto, após
análise da comissão de habilitação, foi considerada habilitada. Ocorre que, diante do atestado de qualificação
técnica apresentado fica claro que quem emitiu se trata justamente da certificadora que irá emitir o próprio
certificado ou seja, qualquer órgão que licita e exige qualificação técnica busca por meio desta exigência avaliar a
capacidade do licitante (prestador de serviço) de atender o consumidor final, posição na qual o órgão se encontra.
E neste atestado quem atesta é o próprio Agente Certificador que será beneficiado na venda sendo óbvio o seu
interesse em que a empresa AR RP vença, fato este que pode ser confirmado em simples diligencia na cadeia
hierárquica da ICP BRASIL e poderão verificar que em sua proposta a empresa oferta a marca do certificado AC
SOLUTI a mesma empresa que emite o certificado ...”.

Em contrarrazões, a empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL aponta o que segue:

“… Todavia ocorre que, após o encerramento dos lances fora impetrado pelo Recorrente intenção recursal quanto a
capacitação técnica da Recorrida, vindo em bravar-se pelo não atendimento do feito aos termos ali apresentados,
todavia, esquece-se que o próprio pregoeiro reconhecera sua viabilidade em adjudicar o certame.

Outro fato determinante, é a tendenciosidade do mesmo em questionar a veracidade das informações ali afixadas,
mesmo sendo empresa pela qual comercializa o objeto licitado que é, e contar com ciência do modelo de mercado
adotado no país, ignora o fato de que as Autoridades de Registros - AR, são vinculadas as Autoridades
Certificadoras - AC na realização das suas atividades, encontrando-se estritamente ligadas à estas para disposição
destes itens no mercado, podendo a mesma aferir sua capacidade de comércio, uma vez que são as ARs as
responsáveis pela entrega/ interface entre o cliente e a AC, sendo permitido por isso realizar a livre
comercialização do objeto quando lhe convir a um terceiro, além de ter sua atividade fiscalizada pela AC – que
poderá por consequência aferir sua adequação aos atendimentos.

Melhor dizendo, e, visando espantar quaisquer dúvidas que possam vir a pairar sobre o tema, de forma a
corroborar o amparo pelo qual escora-se para usabilidade do documento em escopo de questionamento, o serviço
avençado à aquisição pela Administração possui em si peculiaridades, o que por consequência acarreta em
peculiaridades a sua comprovação, fato inconteste.

Tanto é verdade o assento demonstrado alhures, que a Recorrente também é uma Autoridade de Registro, e, tem
por ciência de que a própria ICP-Brasil e o Instituto de Tecnologia da Informação – ITI – órgãos reguladores da
prestação em avença no mercado -, reconheceram e atribuíram de modo prévio as responsabilidades aferidas a
figura das ACs e das ARs em seu desenvolvimento comercial – venda, não sendo estas realizadas a livre escolha
e/ou disposição daquelas, haja vista encontrar-se sob constante acompanhamento de atendimento à legalidade e a
busca a satisfação para somente então, encontrarem-se aptas para sua disposição em mercado, voltadas ao uso de
seus clientes – - que poderão ser tanto das ACs diretamente quanto das ARs, - de forma de a garantir-lhes
seguridade, por isso da existência da figura da AC (fiscalizadora) e da AR (executora e vinculada ao destinatário
final), episódio este por completo destorcido no recurso apresentado, ao caráter de umas das possibilidades mais
recorrentes tidas nos procedimentos licitatórios, isto é, o uso de ferramenta de exclusão ao concorrente, à
inteligência do que verbera Adilson de Abreu Dallari, in “Aspectos Jurídicos da Licitação”, ed. Saraiva, pág. 88:
“[...] claro que para um participante interessa excluir outro”..

Ora prezado pregoeiro evidente se tornara o desencontro a veridicidade e validade, tanto do evento em testilha,
quanto do instrumento apresentado à título de comprovação técnica de capacidade, o que por óbvio exclui todo o
amparo recursal da parte contrária, motivo do qual demonstra-se que este não merece prosperar. Desta forma,
com escopo aos eventos acima expostos, clama-se pela observância da Justiça ao fatídico em apreço, de modo a
que este episódio se ancore em legalidade, e não ao sopeso da balança equanimidade ...”.
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O Senhor Pregoeiro, de posse dos autos, manteve o resultado do certame. A seguir, a Seção de Aconselhamento
Jurídico desta Presidência, conquanto ponderados os argumentos recursais, orientou que fosse conhecido e, a
seguir, denegado o seu provimento.

É o breve relatório.

Avaliada a instrução observada nestes autos, constato que o recurso não merece prosperar. O instrumento
insurgente infelizmente padece por não alcançar seu fim primordial, qual seja, o descredenciamento da empresa
habilitada e, por isso, sagrada vencedora, posto que, a toda evidência, não logra convencer que a possível
confrontação ao edital convocatório não desabona a vencedora à condição de licitante credenciada à disputa,
segundo as condições que foram discriminadas no instrumento convocatório e, prioritariamente, seguindo a
legislação de regência.

O arrazoado recursal, por tanto, é insuficiente para estabelecer as condições relacionadas à impropriedade
documental da recorrida, posto que não consegue produzir os necessários e convincentes elementos de sua
inadequação enquanto integrante do presente Pregão.

Ademais, a jurisprudência é firme remansosa no sentido de que eventuais inabilitações de licitantes exigem
argumentos robustos e exaustivamente comprovados, de forma a que não sejam preteridos interessados que
apresentem as necessárias condições para integrar a disputa pública. Desconsiderar esses postulados é incidir em
desfavor das normas e da jurisprudência, sobretudo dos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça transcritos na sequência:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA
FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua proposta financeira sem assinatura
ou rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, a inexistência do documento. 2. Impõe-se, pelos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a desclassificação do licitante que não observou
exigência prescrita no edital de concorrência. 3. A observância ao princípio constitucional da preponderância da
proposta mais vantajosa para o Poder Público se dá mediante o cotejo das propostas válidas apresentadas pelos
concorrentes, não havendo como incluir na avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É imprescindível a assinatura
ou rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob pena de a Administração não poder exigir-lhe o cumprimento
da obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso. (STF, RMS 23640/DF).

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO
DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal
de origem entendeu de forma escorreita pela ausência de cumprimento do requisito editalício. Sabe-se que o
procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital; esta exigência é expressa no art. 41
da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à Administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sendo
assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da publicação no
Diário Oficial da União do registro do alimento emitido pela Anvisa", este deve ser o documento apresentado para
que o concorrente supra o requisito relativo à qualificação técnica. Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta
outra documentação - protocolo de pedido de renovação de registro - que não a requerida, não supre a exigência
do edital. Aceitar documentação para suprir determinado requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um
concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da igualdade entre os licitantes. (STJ, REsp
1178657).

Para todos os efeitos, persistem imaculadas todas as condições gerais para que siga o presente feito até a sua
normal conclusão, uma vez que a licitante recorrida está apta à disputa, cabendo a transcrição do que bem
salientou o Senhor Pregoeiro reconhecendo que “… especialmente no que concernem os Item 10 e seguintes,
relativos à habilitação, não se identifica a exigência de apresentação de atestado de qualificação técnica, no
certame em questão, descrevendo o edital do certame a exigência de habilitação exclusivamente jurídica...”.

Ademais, os questionamentos suscitados esbarram, principalmente, no aparte técnico desta Corte no sentido de
que a proposta da empresa AR RP Certificação Digital Eireli está de acordo com o Edital PE 71/2021", e que "uma
nova avaliação será realizada na entrega do produto pra verificação de sua aderência ao Termo de Referência
constante no Anexo I do supracitado Edital." (Despacho SEDESC 0990094).

Isso posto, conheço do recurso para, tão só, negar-lhe seguimento. Por consequência, ante a incidência, aos autos,
dos artigos 13, inciso V, e 45, ambos do Decreto nº 10.024/2020, determino a adjudicação do seu o objeto e, a
seguir, a homologação do presente procedimento licitatório.
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Siga o feito, com isso, à Secretaria de Administração para que haja a ciência dos interessados e adoção das demais
providências necessárias à sua evolução.

Desembargador 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 00071/2021 (SRP)

 
Às 14:10 horas do dia 31 de dezembro de 2021, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00071/2021,
referente ao Processo nº 0004105-81.2021, 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: Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Física
Descrição Complementar: Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 52 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 340,8400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado com decisão
 
Adjudicado para: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI , pelo melhor lance de R$ 35,0000 e a quantidade de 52
UNIDADE .

 
Visualizar Recurso do Item 

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Adjudicado 31/12/2021
14:08:02

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI,
CNPJ/CPF: 21.308.480/0001-22, Melhor lance: R$ 35,0000, Motivo: De acordo com a Decisão
3143/2021, proferida nos autos do Processo SEI 0004105-81.2021.6.02.8000, doc. 0996397.

 
Item: 2
Descrição: Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Jurídica
Descrição Complementar: Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 431,7300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado com decisão
 
Adjudicado para: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI , pelo melhor lance de R$ 63,0000 e a quantidade de 1
UNIDADE .

 
Visualizar Recurso do Item 

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Adjudicado 31/12/2021
14:08:22

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI,
CNPJ/CPF: 21.308.480/0001-22, Melhor lance: R$ 63,0000, Motivo: De acordo com a Decisão
3143/2021, proferida nos autos do Processo SEI 0004105-81.2021.6.02.8000, doc. 0996397.

 
Item: 3
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Descrição: Emissão de Certificado Digital A1 para Pessoa Jurídica
Descrição Complementar: Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 206,3600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado com decisão
 
Adjudicado para: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI , pelo melhor lance de R$ 63,0000 e a quantidade de 1
UNIDADE .

 
Visualizar Recurso do Item 

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Adjudicado 31/12/2021
14:09:55

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI,
CNPJ/CPF: 21.308.480/0001-22, Melhor lance: R$ 63,0000, Motivo: De acordo com a Decisão
3143/2021, proferida nos autos do Processo SEI 0004105-81.2021.6.02.8000, doc. 0996397.

 
Item: 4
Descrição: Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Física
Descrição Complementar: Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 77,7200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado com decisão
 
Adjudicado para: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI , pelo melhor lance de R$ 20,0000 e a quantidade de 5
UNIDADE .

 
Visualizar Recurso do Item 

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Adjudicado 31/12/2021
14:10:17

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI,
CNPJ/CPF: 21.308.480/0001-22, Melhor lance: R$ 20,0000, Motivo: De acordo com a Decisão
3143/2021, proferida nos autos do Processo SEI 0004105-81.2021.6.02.8000, doc. 0996397.

Fim do documento
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00071/2021(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

21.308.480/0001-22 - AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário
Valor
Global

1 Emissão de Certificado Digital A3, sem
Token Pessoa Física

UNIDADE 52 R$ 340,8400 R$
35,0000

R$
1.820,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA CERTIFICADO: AC SOLUTI MODELO: CERTIFICADO PF A3 3 ANOS

2 Emissão de Certificado Digital A3, sem
Token Pessoa Jurídica

UNIDADE 1 R$ 431,7300 R$
63,0000

R$ 63,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA CERTIFICADO: AC SOLUTI MODELO: CERTIFICADO CNPJ A3 3 ANOS

3 Emissão de Certificado Digital A1 para
Pessoa Jurídica

UNIDADE 1 R$ 206,3600 R$
63,0000

R$ 63,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA CERTIFICADO: AC SOLUTI MODELO: CERTIFICADO CNPJ A1 1 ANO

4 Emissão de Certificado Digital A3, sem
Token Pessoa Física

UNIDADE 5 R$ 77,7200 R$
20,0000

R$
100,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais.

Total do Fornecedor: R$
2.046,0000

 
23.035.197/0001-08 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário
Valor
Global

5 Dispositivo com memoria Unidade 53 R$ 30,5600 R$
30,0000

R$
1.590,0000

Marca: G&D
Fabricante: G&D
Modelo / Versão: G&D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mídia criptográfica do tipo Token.

Total do Fornecedor: R$
1.590,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
3.636,0000

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

DESPACHO

Maceió, 31 de dezembro de 2021.
Promovidos os registros decorrentes da Decisão

3143, da Presidência (doc. 0996397), devolvo os autos ao Sr.
Pregoeiro, para continuidade das ações relativas ao item 5 e
demais medidas necessárias à conclusão do certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/12/2021, às 17:32, 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
0996698 e o código CRC 0C4A3DE8.

0004105-81.2021.6.02.8000 0996698v1
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75818078434Usuário:

18/01/2022 15:36:19Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI Adimplente21308480
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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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: 21.308.480/0001-22 DUNS®: 937025718
Razão Social: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI
Nome Fantasia: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/02/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
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:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 04/07/2022
FGTS 03/02/2022
Trabalhista Validade: 05/07/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/02/2022
Receita Municipal Validade: 04/07/2022

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: 18/01/2022 17:27 de
CPF: 777.207.844-72      Nome: TONY WARREN GOMES DE SA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Neg.: 71-2021
À,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL

REFERENTE:
Pregão Eletrônico N.º: 71 - 2021
Modalidade: MENOR PREÇO POR ITEM
Processo Nº: 0004105-81.2021.6.02.8000
Data da negociação: 14/12/2021 às 14:00 hrs

IE: 35.600.746.401 CNPJ: 21.308.480/0001-22
Ins. Municipal: 20026631 Ins. Estadual: 797.089.188.110
Endereço: Rua Marechal Rondon, N° 401, Sala 03, Setor Jardim América, Ribeirão
Preto - SP, Cep: 14.020-220
Fone: 11 3504-8750 E-mail: licitacoes@rpcd.com.br
Banco: BANCO DO BRASIL Agência nº 3388-X Conta Corrente nº 7505-1
Contato: JULIANA CRISTINA MOREIRA GUIMARÃES

PROPOSTA COMERCIAL

DO OBJETO: Registro de Preços de serviços de emissão e validação de certificados digitais, com aquisição de tokens

ITEM Especificação Quant.
Total

Valor
Unitário Valor Total UNIDADE

1

CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FÍSICA
(ECPF) O CERTIFICADO ADERENTE AO PADRÃO DO
COMITÊ GESTOR DO ICP-BRASIL; COMPATÍVEL
COM A AC-JUS; VALIDADE DE 03 ANOS A CONTAR
DA DATA DE EMISSÃO;

MARCA CERTIFICADO: AC SOLUTI
MODELO: CERTIFICADO PF A3 3 ANOS

52 R$ 35,00 R$ 1.820,00 UNIDADE

2

CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA JURÍDICA
(ECNPJ) O CERTIFICADO ADERENTE AO PADRÃO
DO COMITÊ GESTOR DO ICP-BRASIL; O
COMPATÍVEL COM AC-JUS; O VALIDADE DE 03
ANOS A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO;

MARCA CERTIFICADO: AC SOLUTI
MODELO: CERTIFICADO CNPJ A3 3 ANOS

1 R$ 63,00 R$ 63,00 UNIDADE

3
CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA JURÍDICA
(ECNPJ) O CERTIFICADO ADERENTE AO PADRÃO
DO COMITÊ GESTOR DO ICP-BRASIL;
O COMPATÍVEL COM AC-JUS; O HABILITADO PARA

1 R$ 63,00 R$ 63,00 UNIDADE
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A AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, declara inteira submissão
aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02, do Decreto nº
5.450/05, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Pregão
Eletrônico n° 71-2021 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS –
TRE/AL, tem plena ciência do conteúdo e aceita todas as exigências do Edital e seus
anexos, O valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de
preço, nos quais estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive impostos,
taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra, salários, encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas, embalagens, transportes, seguros, peças de
reposição, materiais utilizados na manutenção e quaisquer outras despesas necessárias
que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto desta licitação, propondo
sua execução pelo valor R$ 2.046,00 (Dois mil e quarenta e seis reais) observados os
valores unitários cotados na planilha acima.

1. CONDIÇÕES COMERCIAS:

 A proponente declara conhecer os termos do edital que rege o Pregão Eletrônico
nº 71-2021, bem como o objeto que o integra;

 Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à
especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo
com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

 Nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxa de
administração, lucro, encargos trabalhistas e despesas com seguros, frete, mão de

CONECTIVIDADE COM O ESOCIAL; O VALIDADE DE
01 ANO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO;

MARCA CERTIFICADO: AC SOLUTI
MODELO: CERTIFICADO CNPJ A1 1 ANO

4

VISITA TÉCNICA PARA VALIDAÇÃO E EMISSÃO DE
CERTIFICADOS DIGITAIS AS VISITAS PARA
EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DEVERÃO SER
REALIZADAS NA SEDE DO TRE-AL; AS
VALIDAÇÕES SERÃO REALIZADAS DENTRO DO
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA
CONTRATANTE; DEVERÃO SER EMITIDOS NO
MÍNIMO, 10 (DEZ) CERTIFICADOS DIGITAIS POR
VISITA, SALVO QUANDO APROVADA PELA
DIREÇÃO-GERAL;

5 R$ 20,00 R$ 100,00 UNIDADE

VALOR TOTAL
(Dois mil e quarenta e seis reais) R$ 2.046,00
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obra e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Pregão e
excluídos da composição dos preços ofertados.

 Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

2. VALIDADE DA PRPOSPOTA:

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

3. DA ENTREGA DOS SERVIÇOS:

 Prazo de entrega: Os Vouchers, ou instrumento equivalente, para
emissão de certificado deve ser emitido e entregue ao Fiscal Técnico em
até 5 dias úteis após o recebimento de Ordem de Fornecimento pela
Contratada.;

A visita técnica será realizada mediante agendamento em data não
superior a 5 dias úteis contados a partir da Ordem de Fornecimento;

 Quando solicitado, o token criptográfico deverá ser entregue no
momento de emissão do certificado que nele ficará armazenado em caso
de a empresa fornecedora do certificado também fornecer o token. Caso
contrário, será dado um prazo de 30 dias corridos para entrega.

Local da entrega: Quando certificado digital A3 - Entregue diretamente
ao titular do certificado;

Quando certificado digital A1 - entregue eletronicamente via e-mail ou
site diretamente ao titular do certificado;

Quando visita técnica: a ser realizada na sede do TRE-AL;

Quando token criptográfico: entregue diretamente ao titular do
certificado, quando solicitado em conjunto com o certificado. Caso
contrário deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado deste Regional,
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D – Serraria, Maceió-AL,
Tel: (82) 3328-1947, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às
quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–feiras.

4. DA GARANTIA: Certificados A1 - Validade de 1 (um) ano;

 Certificado A3 - Validade de 3 (três) anos;

 TOKEN: Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação,
contado a partir do aceite definitivo do token;

 O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze)
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dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 21.

5. PAGAMENTO:

 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 as
Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

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

6. DAS DECLARAÇÕES:

 O preço proposto abrange todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuições fiscais e para fiscais), mão-de-obra, prestação do serviço, leis
sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de
material e de pessoal, translado, seguro do pessoal utilizado nos serviços
contra riscos de acidente de trabalho, cumprimento de todas as obrigações
que a legislação trabalhista e previdenciária impõem ao empregador e
qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada no edital;

 Esta empresa declara que tem pleno conhecimento das condições
necessárias para a execução do objeto;

 Esta empresa declara que nos preços propostos acima estão incluídas todas
as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza
incidentes sobre o objeto desta Licitação;

 Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, os produtos cotados atendem
às especificações contidas no Termo de Referência e Memorial Descritivo,
bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades constantes das
especificações;
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 Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta
implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos.

 Declaramos que a prestação do serviço atende às especificações do órgão.

Dados da Autoridade competente que assinará o Contrato:
Nome: JULIANA CRISTINA MOREIRA GUIMARÃES
Cargo: Procuradora
Documento de Identidade: nº 5466356 Órgão Expedidor: SPTC-GO
CPF nº 035.827.821-07
Residente e domiciliado em: Goiânia-GO

Goiânia, 15 de dezembro de 2021.
Atenciosamente,

Juliana Cristina Moreira Guimarães
Procuradora
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À,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL

REFERENTE:
Pregão Eletrônico N.º: 71 - 2021
Modalidade: MENOR PREÇO POR ITEM
Processo Nº: 0004105-81.2021.6.02.8000
Data da negociação: 14/12/2021 às 14:00 hrs

RAZÃO SOCIAL: AR RP CERTIFICAÇÃO
DIGITAL EIRELI CNPJ: 21.308.480/0001-22

NOME FANTASIA: AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL
ENDEREÇO: Rua Marechal Rondon, N° 401, Sala 03, Setor Jardim América
BAIRRO: Jardim América CIDADE: Ribeirão Preto
UF: SP CEP: 14.020.220
TELEFONE: (11) 3504-8750 E-mail: licitacoes@rpcd.com.br
Banco: Caixa Econômica Federal Agência nº 003 OP: Conta Corrente nº
587-0
Banco: Santander Agência nº 910 Conta Corrente nº 13000741-0

Responsável Contratual: JULIANA CRISTINA MOREIRA GUIMARÃES
Função: Procuradora
Telefone: (11) 3504-8750
E-mail: licitacoes@rpcd.com.br
RG: 5466356 STPC/GO CPF: 035.827.821-07

Goiânia, 15 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Juliana Cristina Moreira Guimarães
Procuradora
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

PREGÃO ELETRÔNICO No 71/2021 

PROCESSO No: 0004105-81.2021.6.02.8000 

OBJETO: O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de serviços de emissão e validação de certificados 

digitais, com aquisição de tokens, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital. 

RAZÃO SOCIAL: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI  

CNPJ: 23.035.197/0001-08  

Inscrição Estadual: 4377117  

Inscrição Municipal: 14243924  

Endereço: Av. Carlos Gomes, 2272 – Sala 1 Bairro São Cristóvão Porto Velho –RO, CEP 76804- 021  

Telefone: (65) 3028- 4200 – (65) 9697-4639  

Email: priscila@meplicitacoes.com.br  

Dados bancários: Itaú Agência:0288 Nº Da Conta Bancária: C/C 26.605-9  

Banco Banco do Brasil Agência:7139-0 Conta Corrente: 11992-X  

Banco: Bradesco Agencia: 1263-7 Cc.: 110349-0 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QDT 
MARCA/ 

MODELO 

 VALOR 

UNIT 

 VALOR 

TOTAL  

5 Mídia criptográfica do tipo Token UND 53 
TOKEN G&D 

R$ 30,00 
R$ 

1.590,00 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 1.590,00 (UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) 

 

- Nos preços propostos já estão considerados incluídos todos os encargos, tributos, contribuições e obrigações sociais, 

trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio, os quais não 

acrescentarão ônus para o órgão. 

 

Declaramos, sob as penalidades da lei, que: 

O(s) produto(s) ofertado(s) é(são) novo(s), não recondicionado(s), não remanufaturado(s) ou reciclado(s). 

 

Nos preços propostos estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes, e todas as demais despesas necessárias ao perfeito 

cumprimento da obrigação objeto da licitação em referência. 

 

Concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente Edital, bem como, às leis, 

decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação. 

Declaramos também que: 

a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela empresa, e o conteúdo 

da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de 

qualquer outro participante potencial deste certame, 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 deste certame quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura de Maringá antes da abertura oficial 

das propostas; 

A empresa declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e 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. 

 

Nos preços propostos já estão considerados incluídos todos os encargos, tributos, contribuições e obrigações sociais, 

trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio. 

 

Caso nos seja homologado o objeto da presente licitação nos comprometemos a receber a nota de empenho no prazo 
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determinado no Edital, e indico a Sra. PRISCILA CONSANI DAS MERCES OLIVEIRA, brasileira, advogada, casada, 

OAB/MT 18.569-B, RG Nº 10.616.831-8/SSP-PR / CPF Nº 075.082.869-28, como responsável legal desta empresa;  

 

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2021. 

 

 
PRISCILA CONSANI DAS MERCÊS OLIVEIRA 

REPRESENTANTE LEGAL 

CPF 075.082.869-28 

RG 106168318  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO No 71/2021 
PROCESSO No: 0004105-81.2021.6.02.8000 
OBJETO: O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de serviços de emissão e validação de 
certificados digitais, com aquisição de tokens, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital. 
RAZÃO SOCIAL: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI  
CNPJ: 23.035.197/0001-08  
Inscrição Estadual: 4377117  
Inscrição Municipal: 14243924  
Endereço: Av. Carlos Gomes, 2272 – Sala 1 Bairro São Cristóvão Porto Velho –RO, CEP 76804- 021  
Telefone: (65) 3028- 4200 – (65) 9697-4639  
Email: priscila@meplicitacoes.com.br  
Dados bancários: Itaú Agência:0288 Nº Da Conta Bancária: C/C 26.605-9  
Banco Banco do Brasil Agência:7139-0 Conta Corrente: 11992-X  
Banco: Bradesco Agencia: 1263-7 Cc.: 110349-0 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 
 
Declaro sob as penas da lei, para efeito de comprovação em licitação, que a Pessoa Física/Jurídica citada 
acima, não tem parentesco ou não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive dos respectivos juízes e desembargadores vinculados, ou 
servidor investido em cargo de direção e de assessoramento no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranhão, a qual dá aplicabilidade ao disposto no art. 3o da Resolução no 07 de 18 de outubro de 2005, 
alteradas pelas Resoluções no 09/2005 e no 21/2006, do Conselho Nacional de Justiça. 
 
 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E/OU CONTRATAR 
Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa citada acimanão está impedida de licitar ou contratar com a 
Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo 
inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as 
fundações por ele instituídas ou mantidas (art. 185, III, da Lei Estadual no 9.433/05). 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 1o DO DECRETO JUDICIÁRIO No 95/14 e 
Resolução do CNJ no 229/16) 

 
Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa citada acima, NÃO INCORRE em nenhuma das hipóteses 
deliberadas no art. 1o do Decreto Judiciário no 95/14, bem como da Resolução do CNJ no 229/16. 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

DECLARA sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  
a) a proposta apresentada para participar da presente 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 presente Licitação, por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa;  
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, 
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, 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 da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;  
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 
presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da 
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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.  
 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS 
Em cumprimento ao art. 120, II da Lei estadual no 9.433/05 e ao art. 18, §4º do Decreto no 19.896/20, e em 
face do quanto disposto no art. 184, inc. V, e no art. 195 da Lei estadual no 9.433/05, declaro: 
(X) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação. 
Declaro, ainda, a veracidade dos documentos por mim apresentados, sob as penas da lei. 
 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

DECLARA não ter recebido da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Federal, 
Estadual ou Municipal, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar e ou 
contratar com a Administração Federal, Estadual ou Municipal. 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Empresa de Pequeno 
Porte (EPP)), art. 3o da Lei Complementar no 123/2006 e Lei Municipal no 12.211/2011 e que não está sujeita 
a quaisquer dos impedimentos do § 4o deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei. 

 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO DECLARAÇÃO LEI Nº 

12.846/ 2013 
Declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente 
Edital do Pregão Eletrônico no 24/2021, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência 
das exigências constantes do Edital e seus anexos. 
 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
DECLARA, sob as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7o da Constituição 
da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 

DECLARAÇÕES 
DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, 
corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em 
atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:  
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa 
a ele relacionada;  
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos 
ilícitos previstos em Lei.  
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais 
interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;  
IV – no tocante a licitações e contratos: a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;  
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;  
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;  
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar 
contrato administrativo;  
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos 
celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou 
nos respectivos instrumentos contratuais; ou  
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração 
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pública;  
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir 
em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema 
financeiro nacional. 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste 
qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está 
impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, 
e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 
 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em 
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 
XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 

 
DECLARAÇÃO 

DECLARA, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o 
certame, e entregará os itens licitados nos prazos e/ou condições previstas no edital e termo de referência. O 
que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  
DECLARA, sob as penas da lei, do artigo 299 do Código Penal, de que teremos à Disponibilidade, caso 
venhamos a vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas em edital e 
seus anexos 
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 e Decreto 
Federal Nº 10.024/2019;  
Declaramos que até a presente data inexiste (m) fato (s) superveniente impeditivo (s) para habilitação, bem 
como não nos encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, por nenhum órgão da 
administração pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não estamos sujeitos a 
qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores;  
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. 
Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de 
pregão, o que se segue:  
Declaramos que tivemos total acessibilidade ao Edital e seus anexos, através dos meios descritos no presente 
edital;  
Declaramos que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente 
pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa;  
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; 
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 acesso total ao Edital e seus anexos, através dos meios descritos 
no presente edital; 
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 
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do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n˚ 8.666/93. 
Concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação definidos no Edital 
Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Munici-pal exercendo funções 
técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e 
inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90). 
Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou 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.  
Declara cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado 
da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, atende às regras de 
acessibilidade previstas na legislação 
Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da Lei, por 
qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações 

 
Cuiabá-MT, 14 de dezembro  de 2021. 

 

 
PRISCILA CONSANI DAS MERCÊS OLIVEIRA 
REPRESENTANTE LEGAL 
CPF 075.082.869-28 
RG 106168318  
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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: 18/01/2022 18:47:38 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI 
CNPJ: 23.035.197/0001-08 
 
 
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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75818078434Usuário:

18/01/2022 15:37:58Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Adimplente23035197
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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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: 23.035.197/0001-08 DUNS®: 943979298
Razão Social: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
Nome Fantasia: RIO MADEIRA CERTIFICADORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/07/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
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:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 06/07/2022
FGTS 19/01/2022
Trabalhista Validade: 09/07/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 28/02/2022
Receita Municipal Validade: 28/02/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

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: 18/01/2022 17:52 de
CPF: 777.207.844-72      Nome: TONY WARREN GOMES DE SA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0004105-81.2021.6.02.8000

Anexo XI

LISTA DE VERIFICAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO

Pregão: Eletrônico (x ) Presencial ( ) nº

Registro de Preço: SIM (x ) NÃO ( )

Objeto:

Data da Licitação: 14/12/2021

SELEÇÃO DE FORNECEDOR

I – Fase Interna SimNãoEvento/Obs.

1
Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da cópia da Portaria de sua
nomeação?

X  
0987391 e

1001683

II – Lances SimNãoEvento/Obs.

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?

  Classificação pela
plataforma

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, observado o
critério de julgamento?

  Operação
automática.

5 Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X  

6 Havendo planilha de custos, esta foi
analisada?   Não constou planilha

para o certame.
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III – Proposta SimNãoEvento/Obs.

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 termos do
art. 3º da Lei nº 8.248/91, quando aplicável?

 X Não se aplica.

9 A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X   

10
Tendo havido a exigência da apresentação
de documentação complementar à proposta
(manuais, certificados, declarações etc.), a
referida documentação foi apresentada?

  Situação não
exigida.

11
Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-se
adequada?

  Situação não
exigida.

IV – Julgamento SimNãoEvento/Obs.

12 O melhor preço ofertado é compatível com
os preços praticados no mercado? X   

13
Em caso negativo, houve negociação com o
licitante vencedor com vista a obter preço
melhor?

  Situação não
observada.

14

Frustrada a negociação, houve a
desclassificação da proposta por preço
excessivo e o exame da proposta do
segundo melhor preço e assim
sucessivamente?

  Situação não
observada.

V – Habilitação SimNãoEvento/Obs.

A empresa apresentou prova de cadastro
no SICAF com os seus dados relativos à X  

0990463/1001680,
para empres AR RP
Certifiação Digital
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15

regularidade fiscal válidos? Certifiação Digital
e 0990519/1001706

1. FGTS X  Conforme Item 15,
cabeçalho.

2. INSS X  Conforme Item 15,
cabeçalho.

3. Receita Federal X  Conforme Item 15,
cabeçalho.

4. Tributos Estaduais e/ou Municipais
(quando o edital exigir) X  Conforme Item 15,

cabeçalho.

5. Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi
assegurado à empresa o direito de
apresentar a documentação atualizada e
regularizada?

 X Situação não
exigida.

16 Constam nos autos Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas? X  Conforme Item 15,

cabeçalho.

17 Consta consulta ao CADIN? X  1001640 e 1001700

18

 

Consta nos autos os seguintes documentos/consulta, quando for o caso?

1. Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

0990485 (empresa
AR RP Certificação
Digital)
e 1001697 (empresa
Rio Madeira
Certificadora).

2. Declaração que a empresa não emprega
menor; X  Conforme Item 15.1.

3. Declaração de elaboração de
independente de proposta; X  Conforme Item 15.1.

4. Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.

X  Conforme Item 15.1.
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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

(http://www.portaltransparencia.gov.br);

 X

0990464 (empresa
AR RP Cerificação
Digital)
e 1001699 (empresa
Rio Madeira
Certificadora).

6. Certidão negativa de inidôneos do TCU
(art. 46 da Lei nº  da 8.443/1992)  X Conforme item 18.5

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?

X   

VI – Ata SimNãoEvento/Obs.

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   

21 A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X   

VII – Interposição de Recurso SimNãoEvento/Obs.

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, daX  Conforme registro
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24 possibilidade de apresentar contra-razões
no prazo de 03 (três) dias, contados do
término do prazo do recorrente?

X  em ata 0990697.

25 O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?  X 0995567.

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  0995567.

27
Houve manifestação do Presidente
(ratificando a decisão tomada pelo Pregoeiro
ou CPL ou reformando-a), respeitando o
prazo de 05 (cinco) dias úteis?

X  0996397

28 Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes? X  Publicação no

sistema 0996696.

VIII – Procedimentos Finais SimNãoEvento/Obs.

29
Não havendo interposição de recursos,
houve a adjudicação, pelo pregoeiro, do
objeto licitado ao licitante vencedor?

  Não se aplica.

30
Havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação e homologação do objeto
licitado ao licitante vencedor pelo
Desembargador Presidente?

X  0996696

31
Consta nos autos demais relatórios
extraídos do comprasnet (propostas
e resultado por fornecedor) e relatório do
pregoeiro?

X  
1001686 (resultado
por fornecedor)
e 0990697 (Ata).

 

 

Ao Senhor Assessor Jurídico da Direção-Geral, para a pertinente análise.

Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Pregoeiro,
em 18/01/2022, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1001708 e o código CRC 97D65225.

0004105-81.2021.6.02.8000 1001708v7
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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 : 0004105-81.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 33 / 2022 - 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 71/2021, objetivando o
Registro de Preços de serviços de emissão e validação de
certificados digitais, com aquisição de tokens, conforme
 termo de referência (0943958), aprovado pelo
Senhor Secretário de Administração (0953617).

 
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 1001708.

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 - 0977342

DOU - 0978126

Portal - 0978134

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 - 0977342

DOU - 0978126

Portal - 0978134

 

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:

23/11/2021 (Comprasnet)

24/11/2021 (DOU)

24/11/2021 (Portal)

Ata Pregão
71/2021 (0990697) -
14/12/2021

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
71/2021 (0990697)

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 -

 1001684

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 - 1001686

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 1001708

Parecer 33 (1002096)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 460



8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM 1001708

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM 1001689, 1001696

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM 1001708

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: 1001699

CADIN: 1001700,1001640

 

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM 1001708

 

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 nº 71/2021, que visa o
Registro de Preços de serviços de emissão e validação de
certificados digitais, com aquisição de tokens, conforme
 termo de referência (0943958), conforme relatório Resultado
por Fornecedor (1001686), tendo como licitante vencedor dos
itens 1, 2, 3 e 4 a Empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 21.308.480/0001-22, pelo
melhor lance no valor total de R$2.046,00 (dois mil e
quarenta e seis reais); e, e, quanto ao item 5, a empresa RIO
MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, CNPJ nº
23.035.197/0001-08, pelo valor total de R$1.590,00 (mil
quinhentos e noventa reais), sendo o valor global da
contratação, de ambas as empresa, R$3.636,00 (três mil,
seiscentos e trinta e seis reais).

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 19/01/2022, 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
1002096 e o código CRC 6884F987.

0004105-81.2021.6.02.8000 1002096v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 19 de janeiro de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento no trato de análise da

regularidade do Pregão Eletrônico nº 71/2021, objetivando o
Registro de Preços de serviços de emissão e validação de
certificados digitais, com aquisição de tokens, conforme
 termo de referência (0943958), aprovado pelo
Senhor Secretário de Administração (0953617).

Por conduto do Parecer AJ-DG nº 33 (1002096), 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 n.º 71/2021, conforme relatório Resultado
por Fornecedor  (1001686), tendo como licitante vencedora
dos itens 1, 2, 3 e 4 a empresa AR RP CERTIFICAÇÃO
DIGITAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 21.308.480/0001-
22, pelo melhor lance no valor total de R$2.046,00 (dois mil e
quarenta e seis reais); e, quanto ao item 5, a empresa RIO
MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, CNPJ nº
23.035.197/0001-08, pelo valor total de R$1.590,00 (mil
quinhentos e noventa reais), sendo o valor global da
contratação, de ambas as empresa, R$3.636,00 (três mil,
seiscentos e trinta e seis 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 10.024/2019.
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Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 19/01/2022, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1002156 e o código CRC 71A9C78E.

0004105-81.2021.6.02.8000 1002156v1
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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 : 0004105-81.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico.

 

Decisão nº 133 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Conclusão GDG 1002156 trazendo a análise
da regularidade do Pregão Eletrônico nº 71/2021, objetivando o
Registro de Preços de serviços de emissão e validação de certificados
digitais, com aquisição de tokens, conforme termo de
referência (0943958), aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração (0953617).

Em trâmite de instrução, a Assessoria Jurídica da
Diretoria-Geral, por meio do Parecer AJ-DG nº 33 (1002096) 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 n.º
71/2021, conforme relatório Resultado por Fornecedor  (1001686),
tendo como licitante vencedora dos itens 1, 2, 3 e 4 a empresa AR
RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
21.308.480/0001-22, pelo melhor lance no valor total de R$2.046,00
(dois mil e quarenta e seis reais); e, quanto ao item 5, a empresa
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o nº 23.035.197/0001-08, pelo valor total de R$1.590,00 (mil
quinhentos e noventa reais), sendo o valor global da contratação,
de ambas as empresas, R$3.636,00 (três mil, seiscentos e trinta
e seis reais).

Considerando toda a instrução efetivada nos autos e
lastreado no pronunciamento favorável da AJ-DG, bem como na
Conclusão GDG 1002156, HOMOLOGO o presente procedimento
licitatório.

À Secretaria de Administração para as providências
decorrentes da presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
20/01/2022, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1002251 e o código CRC 256A3E7B.

0004105-81.2021.6.02.8000 1002251v8
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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 janeiro de 2022.
R.H.
À SLC para as publicações de praxe, em face da

Decisão nº 133 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES (doc. 1002251).
Por último, lavratura da Ata de Registro de Preços

e demais procedimentos (assinatura, publicação etc).
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/01/2022, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1002739 e o código CRC 1802BF61.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00071/2021 (SRP)

 
Às 17:19 horas do dia 20 de janeiro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0004105-81.2021,
Pregão nº 00071/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Física
Descrição Complementar: Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 52 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 340,8400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI , pelo melhor lance de R$ 35,0000 e a quantidade de 52
UNIDADE .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 31/12/2021
14:08:02 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL
EIRELI, CNPJ/CPF: 21.308.480/0001-22, Melhor lance: R$ 35,0000, Motivo: De

acordo com a Decisão 3143/2021, proferida nos autos do Processo SEI 0004105-
81.2021.6.02.8000, doc. 0996397.

Homologado 20/01/2022
17:19:24

JOSE
RICARDO
ARAUJO
E SILVA

 
Item: 2
Descrição: Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Jurídica
Descrição Complementar: Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 431,7300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI , pelo melhor lance de R$ 63,0000 e a quantidade de 1
UNIDADE .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 31/12/2021
14:08:22 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL
EIRELI, CNPJ/CPF: 21.308.480/0001-22, Melhor lance: R$ 63,0000, Motivo: De

acordo com a Decisão 3143/2021, proferida nos autos do Processo SEI 0004105-
81.2021.6.02.8000, doc. 0996397.

Homologado 20/01/2022
17:19:36

JOSE
RICARDO
ARAUJO
E SILVA
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Item: 3
Descrição: Emissão de Certificado Digital A1 para Pessoa Jurídica
Descrição Complementar: Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 206,3600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI , pelo melhor lance de R$ 63,0000 e a quantidade de 1
UNIDADE .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 31/12/2021
14:09:55 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL
EIRELI, CNPJ/CPF: 21.308.480/0001-22, Melhor lance: R$ 63,0000, Motivo: De

acordo com a Decisão 3143/2021, proferida nos autos do Processo SEI 0004105-
81.2021.6.02.8000, doc. 0996397.

Homologado 20/01/2022
17:19:46

JOSE
RICARDO
ARAUJO
E SILVA

 
Item: 4
Descrição: Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Física
Descrição Complementar: Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 77,7200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI , pelo melhor lance de R$ 20,0000 e a quantidade de 5
UNIDADE .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 31/12/2021
14:10:17 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL
EIRELI, CNPJ/CPF: 21.308.480/0001-22, Melhor lance: R$ 20,0000, Motivo: De

acordo com a Decisão 3143/2021, proferida nos autos do Processo SEI 0004105-
81.2021.6.02.8000, doc. 0996397.

Homologado 20/01/2022
17:19:59

JOSE
RICARDO
ARAUJO
E SILVA

 
Item: 5
Descrição: Dispositivo com memoria
Descrição Complementar: Mídia criptográfica do tipo Token.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 53 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 30,5600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI , pelo melhor lance de R$ 30,0000 e a quantidade
de 53 Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 05/01/2022
15:02:00 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RIO MADEIRA CERTIFICADORA

DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.035.197/0001-08, Melhor lance: R$ 30,0000
Cancelamento

de
05/01/2022
15:53:49

- Cancelamento individual da adjudicação da proposta. Fornecedor: RIO MADEIRA
CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.035.197/0001-08, Melhor lance:
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adjudicação R$ 30,0000. Motivo: Informação de valor incorreto de proposta.

Adjudicado 05/01/2022
16:04:41 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: RIO MADEIRA CERTIFICADORA

DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.035.197/0001-08, Melhor lance: R$ 30,0000

Homologado 20/01/2022
17:20:11

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 
 

 Data de abertura:  14/12/2021 14:00
 Número da portaria:  496/2021
 Data de portaria:  07/12/2021
 Número do processo:  0004105-81.2021
 Número do pregão:  00071/2021 (SRP)
 Objeto:  Registro de preço para contratação dos serviços de emissão e validação de certificados digitais, com aquisição
de tokens.

 
 
    Item 1

Descrição: Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Física
Descrição Complementar: Certificado digital A3 para pessoa física (eCPF).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 52 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 340,8400  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 52 R$ 35,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 20/01/2022 17:19 Data/Hora Final: 21/01/2022 17:19
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 21/01/2022 17:24
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 35,0000
 
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

20/01/2022
17:19:27

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 20/01/2022
17:19 com data fim prevista para 21/01/2022 17:19 pelo valor de R$

35,0000.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

21/01/2022
17:24:06

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

 
 
    Item 2

Descrição: Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Jurídica
Descrição Complementar: Certificado digital A3 para pessoa jurídica (eCNPJ).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
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Valor estimado: R$ 431,7300  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 1 R$ 63,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 20/01/2022 17:19 Data/Hora Final: 21/01/2022 17:19
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 21/01/2022 17:24
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 63,0000
 
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

20/01/2022
17:19:38

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 20/01/2022
17:19 com data fim prevista para 21/01/2022 17:19 pelo valor de R$

63,0000.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

21/01/2022
17:24:06

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

 
 
    Item 3

Descrição: Emissão de Certificado Digital A1 para Pessoa Jurídica
Descrição Complementar: Certificado digital A1 para pessoa jurídica (eCNPJ).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 206,3600  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 1 R$ 63,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 20/01/2022 17:19 Data/Hora Final: 21/01/2022 17:19
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 21/01/2022 17:24
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 63,0000
 
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

20/01/2022
17:19:53

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 20/01/2022
17:19 com data fim prevista para 21/01/2022 17:19 pelo valor de R$

63,0000.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

21/01/2022
17:24:06

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

 
 
    Item 4

Descrição: Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Física
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Descrição Complementar: Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 77,7200  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 5 R$ 20,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 20/01/2022 17:20 Data/Hora Final: 21/01/2022 17:19
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 21/01/2022 17:24
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 20,0000
 
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

20/01/2022
17:20:02

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 20/01/2022
17:19 com data fim prevista para 21/01/2022 17:19 pelo valor de R$

20,0000.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

21/01/2022
17:24:07

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

 
 
    Item 5

Descrição: Dispositivo com memoria
Descrição Complementar: Mídia criptográfica do tipo Token.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 53 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 30,5600  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
23.035.197/0001-08 RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI 53 R$ 30,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 20/01/2022 17:20 Data/Hora Final: 21/01/2022 17:19
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 21/01/2022 17:24
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 30,0000
 
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

20/01/2022
17:20:13

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 20/01/2022
17:19 com data fim prevista para 21/01/2022 17:19 pelo valor de R$

30,0000.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

21/01/2022
17:24:07

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.
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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, 21 de janeiro de 2022.
Com a justada da Ata do Cadastro de Reserva

(doc. 1003610), devolvo os autos à SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/01/2022, às 22:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1003611 e o código CRC 6C53E43B.
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022012400134
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Nº 16, segunda-feira, 24 de janeiro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 6/2022

Comunico o resultado da licitação em epígrafe: Vencedoras: CNPJ:
18.311.815/0001-57 - MC3 Serviços e Representações em Telecomunicações Ltda. - itens 1,
2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11; CNPJ: 17.451.234/0001-58 - GR Comércio Eireli-EPP - itens 6 e 7; e,
CNPJ: 28.423.235/0001-05 - Multilite Comercial Elétrica Ltda.-EPP - item 9.

FILIPE DE SOUSA MENDES
Pregoeiro

(SIDEC - 21/01/2022) 050001-00001-2022NE000107

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo STJ 20848/2018. 2º Termo Aditivo ao Contrato STJ n. 59/2018. CONTRATADA: JR
ARTIGOS DE DECORAÇÕES E CORTINAS EIRELI. CNPJ: 00.857.865/0001-79. OBJETO: Reajuste
de preços e prorrogação de vigência contratual. FUNDAMENTO: Art. 57, II, da Lei n.
8.666/1993. VIGÊNCIA: 1º/06/2022 a 31/01/2024. ASSINATURA: 19/01/2022. VALOR DO
CONTRATO: R$ 58.364,40. SIGNATÁRIOS: Luiz Antonio de Souza Cordeiro - SAD/STJ e
Raimunda Izídio de Sousa - Contratada.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO CJF N. 047/2021; CONTRATANTE: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL -
CJF; CONTRATADA: ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI; CNPJ: 19.600.228/0001-
40; OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios, mediante requisição e de forma parcelada;
FUNDAMENTAÇÃO: Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002. Decreto Federal n. 10.024/2019;
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: pregão eletrônico 38/2021; PROCESSO SEI N.: 0001936-
37.2021.4.90.8000; DATA DE ASSINATURA: 21/01/2022; VIGÊNCIA: 21/01/2022 a
20/01/2023; VALOR DO CONTRATO: R$ 48.439,71; CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PTRES: JC -
168312; E.D.: 33.90.30.07; NOTA DE EMPENHO: 2022NE000054; SIGNATÁRIOS: Juiz Federal
MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES - Secretário-Geral/CJF, e MARIA APARECIDA
MOREIRA RIBEIRO - Procuradora/Arcanjos Comercial de Alimentos EIRELI.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo STJ 022761/2021. Ata de Registro de Preços n. 01/2022 - Partes I a V. OBJETO:
Aquisição de material de pintura. Fornecedor I: DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO
VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI. CNPJ: 37.544.176/0001-14, Item 1: R$ 71,95;
Fornecedor II: CHEVROMAIS COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES LTDA .
CNPJ: 09.017.325/0001-51. Item 2: R$ 286,94; Fornecedor III: PLANED COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI. CNPJ: 20.776.492/0001-19. Item 3: R$ 9,80; Fornecedor IV: BRAGA
COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. CNPJ: 27.022.848/0001-78. Item 4: R$ 415,00 e Item 5: R$
415,00; Fornecedor V: ALDENER GONÇALVES DE OLIVEIRA. CNPJ: 34.055.962/0001-60. Item
6: R$ 99,00 e Item 7: R$ 99,00; VIGÊNCIA: Doze meses a contar da data de publicação.
FUNDAMENTO: Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Complementar n. 123, de 14
de dezembro de 2006, e nos Decretos n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, n. 8.538, de
06 de outubro de 2015, n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e, subsidiariamente, na Lei n.
8.666, de 21 de junho de 1993. MODALIDADE: Pregão Eletrônico n. 110/2021.
SIGNATÁRIOS: Luiz Antonio de Souza Cordeiro - SAD/STJ; João da Silva Mendonça -
Fornecedor I; Kaue Muniz do Amaral - Fornecedor II; Marcos Proença Júnior - Fornecedor
III; Luciana Aparecida dos Santos - Fornecedor IV e Reginaldo Pinheiro da Silva - Fornecedor
V.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
S EC R E T A R I A

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST nº 6000393/2021-00. Focus Produção de Imagens Ltda. CNPJ
27.511.276/0001-90. Prestação de serviços fotográficos. Pregão Eletrônico. Contrato PE-
004/2022-A. Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019. Valor total: R$ 8.529,90.
Vigência: da data de sua assinatura até o término do respectivo exercício financeiro.
Programa de trabalho 02.122.0033.4256.0001, elemento de despesa 3.3.90.39, nota de
empenho 2022NE000104. Assinatura: 21/1/2022. Pelo Contratante: Dirley Sérgio de Melo,
Secretário de Administração. Pela Contratada: Rafael Victor Rosa Leal, Representante
Legal.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Modalidade: inexigibilidade de licitação. Objeto: contratação da CLÍNICA INTEGRALITE -
SERVIÇOS MÉDICOS NAS ÁREAS DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA EIRELI, CNPJ
16.837.251/0001-65, para a prestação de serviços de assistência médica aos beneficiários
do Programa de Assistência à Saúde do Tribunal Superior do Trabalho - TST-Saúde,
conforme Edital de Credenciamento nº 01/2020. Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei
nº 8.666/93. Ratificada por: José Railton Silva Rêgo, Diretor-Geral da Secretaria Substituto,
nos termos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93.

AVISO DE PENALIDADE

O Secretário de Administração do Tribunal Superior do Trabalho resolve aplicar,
por meio do ATO SEA Nº 5/2022, à empresa INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI, inscrita no
CNPJ sob o nº 31.999.655/0001-49, as penalidades de Multa, no valor de R$ 1.792,50, e
impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo
de 1 ano, em razão da inexecução total do contrato, configurada pela não entrega do
objeto pactuado por meio da 2021NE000848, por ofensa ao item 16.1, e com apoio nos
itens 20.1 e 20.2, do Edital do PE-057/2020, c/c o disposto no art. 87 da Lei nº 8.666/93,
mediante processo administrativo n° 6002041/2021-00; e comunica à mencionada
empresa, em função da não localização no endereço contratual, que está aberto prazo de
5 dias úteis improrrogáveis, para interposição de recurso administrativo contra a aplicação
das penalidades administrativas, a contar desta publicação.

Brasília, 20 de janeiro de 2022.
DIRLEY SÉRGIO DE MELO

Secretário de Administração

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
1ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR

S EC R E T A R I A
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: Processo SEI nº 000347/21-16.315. Acordo/Termo de Cooperação Técnica nº
01/2022, celebrado em 19/01/2022 entre a 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar e o Banco do Brasil S/A, CNPJ nº 00.000.000/5088-10, estabelecido na Rua Uruguai,
nº 185, Centro, Porto Alegre/RS. OBJETO: Regulamentar abertura de Depósito em Garantia
- bloqueado para movimentação. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei nº
8.666/93, com a redação da Lei nº 9.648, de 1998 . Resolução do CNJ nº 169/2013 c/c IN
SG/MP nº 05 de 26 maio de 2017 e alterações posteriores. Vigência: 19/1/2022 a
18/01/2027. ASSINAM: Dr. Alcides Alcaraz Gomes, Juiz Federal da Justiça Militar, pela
Contratante, e Sr. Eric Dale Almeida Pires, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 104/2021

Processo nº TRF2-EOF-2021/0197. Objeto: Fornecimento de material
odontológico, através do Sistema de Registro de Preços. O Senhor Pregoeiro decidiu
ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe da seguinte maneira: a) Itens 7, 15, 16, 17, 18,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45 e 46 à empresa DENTAL
MULLER - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI; b) Item 38 à empresa NOEM
MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA.; c)
Item 54 à empresa ENTROPIA MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS
LTDA. Obs.: Todos os itens restantes foram cancelados por inexistência de propostas.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro Substituto

(SIDEC - 21/01/2022)
S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE EMPENHO

Nota de empenho: 2021NE000011, emitida em 22/01/2021. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: Rebecca Cabral de Fiqueiredo Gomes Pereira. Objeto: Ministrar aula no Curso
"Políticas Públicas de Saúde e Gestão do Sistema Único de Saúde". Modalidade de
Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de
Trabalho Resumido: 168419. Elemento de despesa: 339036. Valor total do empenho:
R$228,80. Proc. nº TRF2-EOF-2021/00007.

EXTRATO DE EMPENHO

Nota de empenho: 2021NE000013, emitida em 22/01/2021. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: Kitty Crawford. Objeto: Ministrar aula no Curso "Políticas Públicas de Saúde e
Gestão do Sistema Único de Saúde". Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos
da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168419.
Elemento de despesa: 339036. Valor total do empenho: R$505,60. Proc. nº TRF2 - EO F -
2021/00007.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 02/2022 (doação de bens móveis); PA SEI nº 0008183-21.2021.6.02.8000;
Fund. Legal: artigos 538 e seguintes do Código Civil Brasileiro, do Decreto nº 9.373 de
11.05.2018 e, do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21.06.93. Partes: a União, através do TRE/AL,
CNPJ nº 06.015.041/0001-38 (DOADOR) e a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS/AL ,
CNPJ nº 12.225.546/0001-20 (DONATÁRIA); Objeto: a doação de bens móveis permanentes
(equipamentos de informática), pertencentes ao DOADOR, que foram classificados pela
Comissão de Desfazimento de Bens Móveis, nos autos do processo SEI nº 0002888-
03.2021.6.02.8000 como ociosos, devidamente relacionados no Anexo I do contrato; Valor
da avaliação dos bens: R$ 2.606,85; Assinatura: 19/01/2022.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2021

Processo Administrativo SEI nº 0004105-81.2021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 20/01/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 71/2021, que tem por objeto o
registro de Preços de serviços de emissão e validação de certificados digitais, com
aquisição de tokens, convocando para a devida assinatura da Ata de Registro de Preços às
empresas: a) AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
21.308.480/0001-22, vencedora dos itens 1, 2, 3 e 4, pelo melhor lance no valor total de
R$2.046,00 (dois mil e quarenta e seis reais); e b) RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 23.035.197/0001-08, vencedora do item 5, pelo valor total
de R$1.590,00 (mil quinhentos e noventa reais); tudo com arrimo na Lei nº 10.520/2002,
no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 21 de janeiro de 2022.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Em Substituição

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 2/2018, para execução indireta de prestação
de serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa Vale do Ribeira Internet Ltda
ME. Objeto: Altera a Cláusula Vigésima Terceira do instrumento principal, para fins de
prorrogação do Contrato por mais 12 (doze) meses, para o período de 26.01.2022 a
25.01.2023, bem como altera a Cláusula Quarta para supressão de valor devido à exclusão
dos serviços nos itens 5 (7ª Zona Eleitoral - Laranjal do Jari), e 11 (12ª Zona Eleitoral -
Porto Grande), da Tabela constante no item 4.2 da referida Cláusula e do seu Anexo I,
permanecendo em execução no contrato, a partir da nova vigência, apenas o item 3 (5ª
Zona Eleitoral - Mazagão). O valor do contrato passa a ser de R$ 19.488,00 (dezenove mil
e quatrocentos e oitenta oito reais). DATA DE ASSINATURA: em 21/01/2022. Signatários:
Francisco Valentim Maia, representante do TRE/AP, e Rogério Claudionor Mendes,
representante da contratada.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PA nº 0004185-81.2021.6.02.8000 
ARP nº 01-A/2022 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 01-A/2022 
 

Processo nº 0004105-81.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 71/2021 

  
Aos 25 dias do mês janeiro de 2022, 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 AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL 
EIRELI, CNPJ 21.308.480/0001-22, sediada na Rua Marechal Rondon, nº 401, sala 03, bairro 
Jardim América, CEP 14.020-220, Ribeirão Preto – SP, com telefone para contato: (11) 3504-
8750, e-mail: licitacoes@rpcd.com.br, representada por Juliana Cristina Moreira Guimarães, 
portadora da carteira de identidade nº 5466356 SPTC-GO, inscrita no CPF sob o nº 
035.827.821-07, residente e domiciliada em Goiânia-GO, para eventual aquisição dos 
equipamentos abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do 
Pregão Eletrônico nº 71/2021, 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 71/2021: 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR UNITÁRIO 
 (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

1 

CERTIFICADO DIGITAL 
A3 PARA PESSOA FÍSICA 
(ECPF) O CERTIFICADO 
ADERENTE AO PADRÃO 
DO COMITÊ GESTOR DO 
ICP-BRASIL; COMPATÍVEL 
COM A AC-JUS; VALIDA-
DE DE 03 ANOS A CON-
TAR DA DATA DE EMIS-

SÃO; 
 

MARCA CERTIFICADO: 
AC SOLUTI MODELO: 
CERTIFICADO PF A3 3 

ANOS   

UNID. 52 R$ 35,00 R$ 1.820,00 
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1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 

2 

CERTIFICADO DIGITAL A3 
PARA PESSOA JURÍDICA 
(ECNPJ) O CERTIFICADO 
ADERENTE AO PADRÃO 
DO COMITÊ GESTOR DO 
ICP-BRASIL; O COMPATÍ-
VEL COM AC-JUS; O VA-
LIDADE DE 03 ANOS A 
CONTAR DA DATA DE 

EMISSÃO; 
 

MARCA CERTIFICADO: AC 
SOLUTI MODELO: CERTI-
FICADO CNPJ A3 3 ANOS 

UNID. 1 R$ 63,00 R$ 63,00 

3 

CERTIFICADO DIGITAL A1 
PARA PESSOA JURÍDICA 
(ECNPJ) O CERTIFICADO 
ADERENTE AO PADRÃO 
DO COMITÊ GESTOR DO 
ICP-BRASIL; O COMPATÍ-
VEL COM AC-JUS; O HA-
BILITADO PARA   CONEC-
TIVIDADE COM O ESOCI-
AL; O VALIDADE DE 01 

ANO A CONTAR DA DATA 
DE EMISSÃO; 

 
MARCA CERTIFICADO: AC 
SOLUTI MODELO: CERTI-
FICADO CNPJ A1 1 ANO 

UNID. 1 R$ 63,00 R$ 63,00 

4 

VISITA TÉCNICA PARA 
VALIDAÇÃO E EMISSÃO 
DE CERTIFICADOS DIGI-
TAIS. AS VISITAS PARA 
EMISSÃO DOS CERTIFI-
CADOS DEVERÃO SER 
REALIZADAS NA SEDE 
DO TRE-AL; AS VALIDA-
ÇÕES SERÃO REALIZA-

DAS DENTRO DO HORÁ-
RIO DE FUNCIONAMENTO 

DA CONTRATANTE; 
DEVERÃO SER EMITIDOS 

NO MÍNIMO, 10 (DEZ) 
CERTIFICADOS DIGITAIS 

POR VISITA, SALVO 
QUANDO APROVADA PE-

LA DIREÇÃO-GERAL; 

UNID. 5 R$ 20,00 R$ 100,00 
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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 71/2021: 
 

1.2.1 Cadastro reserva para o item 1: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
--- --- --- --- 

 
1.2.2 Cadastro reserva para o item 2: 

 
Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

--- --- --- --- 
 

1.2.3 Cadastro reserva para o item 3: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
--- --- --- --- 

 
1.2.4 Cadastro reserva para o item 4: 

 
Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

--- --- --- --- 
 
 
2 – DOS PRAZOS E DA VISITA TÉCNICA 
 
3.1. O prazo máximo de entrega dos vouchers é de 5 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente. 
 
3.2.       O token criptográfico, quando solicitado, deverá ser entregue no momento de 
emissão do certificado que nele ficará armazenado em caso de a empresa fornecedora do 
certificado também fornecer o token. Caso contrário, será dado um prazo de 30 (trinta) dias 
corridos para entrega. 
 
3.3.        A visita técnica será realizada mediante agendamento em data não superior a 5 
dias úteis contados a partir da Ordem de Fornecimento. 
 
3.4. 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. 
 
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 
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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 
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) Forne-
cer o(s) produtos(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços,  
na Ordem de Fornecimento e na Proposta; 
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b) Fornecer a documentação necessária à instalação e 
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, 
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 

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

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

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

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

b)  Cum-
prir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e   obede-
çam rigorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 

c) Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes
 a qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades de suporte; 

i) 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; 

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da 
União, INSS, FGTS e Fazendas Estadual e Municipal ou estar registrada junto ao SICAF 
em condição regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 
l)  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. Para o recebimento de certificados (itens 1, 2 e 3): 

a) O Fiscal do Contrato emitirá, após o recebimento de todos os certificados pre-
vistos na Ordem de Fornecimento, um Termo de Recebimento Provisório e o en-
caminhará ao Gestor do Contrato; 

b) O Gestor do Contrato procederá com a emissão da NLP e a encaminhará para 
pagamento. 
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6.2.     Para recebimento das visitas técnicas (Item 4): 

a) Os titulares dos certificados emitidos durante a visita técnica comunicarão, via 
e-mail ao Fiscal do Contrato, um Termo de Aceite do certificado, e eventual-
mente do token se for o caso, informando ter sido feito durante a visita técni-
ca; 

b) O Fiscal do Contrato, uma vez recebido os termos de Aceite, procederá com o 
Ateste Provisório do Serviço. Caso nenhum servidores compareça para emis-
são do certificado, o Fiscal do Contrato emitirá documento atestando a visita 
técnica e procederá com o Recebimento Provisório do Serviço dando por pres-
tado o serviço, encaminhando-o ao Gestor do Contrato; 

b) O Gestor do Contrato procederá com a emissão da NLP e enviará o processo 
para pagamento. 

6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.     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; 
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b.1.1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% 
sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 
de 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obri-
gação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento. 

b.2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou Ata de Registro de Preços, no 
caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

b.3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou Ata de Registro de Preços, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de 
fornecimento. 
 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 
 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
7.2. 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. 
 
7.3. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 
 
7.4. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
7.5.  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.. 
 
7.6.  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. 
 
7.7.  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. 
 
7.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
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7.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
7.13. 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.  
 
7.14.  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. 
 
7.15.  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 as Fazendas Estadual e Mu-
nicipal 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. 
 
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, 
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Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
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, 25 de janeiro de 2022. 

 
Pelo TRE/AL: 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente 
Pela Empresa:     
                                    
                             Juliana Cristina Moreira Guimarães 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 01-B/2022 
 

Processo nº 0004105-81.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 71/2021 

  
Aos 25 dias do mês janeiro de 2022, 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 RIO MADEIRA CERTIFICADORA 
DIGITAL EIRELI, CNPJ 23.035.197/0001-08, sediada na Av. Carlos Gomes, 2272 – Sala 1 Bairro 
São Cristóvão Porto Velho – RO, CEP 76804-021, com telefone para contato (65) 3028-4200 / 
(65) 9697-4639, e-mail priscila@meplicitacoes.com.br, representada por Priscila Consani 
das Mercês Oliveira, OAB/MT 18.569-B, portadora da carteira de identidade nº 10.616.831-
8/SSP-PR, inscrita no CPF sob o nº 075.082.869-28, para eventual aquisição dos 
equipamentos abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do 
Pregão Eletrônico nº 71/2021, 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 71/2021: 

 
 
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 71/2021: 
 

1.2.1 Cadastro reserva para o item 5: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
--- --- --- --- 

 
 
2 – DOS PRAZOS E DA VISITA TÉCNICA 
 
3.1. O prazo máximo de entrega dos vouchers é de 5 (cinco) dias úteis, contados do 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR UNITÁRIO 
 (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

5 

Mídia criptográfica do 
tipo Token 

 
MARCA/ MODELO:  

TOKEN G&D 

UNID. 53 R$ 30,00 R$ 1.590,00 
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recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente. 
 
3.2.       O token criptográfico, quando solicitado, deverá ser entregue no momento de 
emissão do certificado que nele ficará armazenado em caso de a empresa fornecedora do 
certificado também fornecer o token. Caso contrário, será dado um prazo de 30 (trinta) dias 
corridos para entrega. 
 
3.3.        A visita técnica será realizada mediante agendamento em data não superior a 5 
dias úteis contados a partir da Ordem de Fornecimento. 
 
3.4. 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. 
 
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 
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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) Forne-
cer o(s) produtos(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços,  
na Ordem de Fornecimento e na Proposta; 

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

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

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

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

b)  Cum-
prir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e   obede-
çam rigorosamente às normas e 
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aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 

c) Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes
 a qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades de suporte; 

i) 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; 

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da 
União, INSS, FGTS e Fazendas Estadual e Municipal ou estar registrada junto ao SICAF 
em condição regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 
l)  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.   Para recebimento de tokens (Item 5): 

a) Caso o tokens sejam fornecidos pelo mesmo fornecedor que os certificados, 
deverão ser entregues, quando solicitado, aos titulares do certificado no mo-
mento da emissão deste; 

b) Caso a empresa forneça apenas os tokens, deverá proceder com a entrega, 
aos cuidados da Unidade Técnica, no seguinte endereço: Seção de Almoxari-
fado do TRE-AL, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D – Serraria, Macei-
ó-AL, Tel: (82) 3328-1947, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às 
quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–feiras), CEP: 57046–000; 

c) O Almoxarifado procederá com o recebimento do item e o encaminhará para a 
Unidade Técnica para verificação dos itens e emissão do Termo de Recebi-
mento Provisório; 

d) O Fiscal de Contrato procederá com a verificação do item quanto sua confor-
midade com os termos da ARP e emitirá um Termo de Recebimento Provisório, 
encaminhando-o em seguida ao Gestor do Contrato juntamente com os itens 
recebido. 

e) O Gestor do Contrato emite a NLP e encaminha o processo para pagamento. 

6.2.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.3.    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. 
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6.4.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.5.    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. 
 
6.6.     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 bens por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% 
sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 
de 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obri-
gação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento. 

b.2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou Ata de Registro de Preços, no 
caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

b.3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou Ata de Registro de Preços, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de 
fornecimento. 
 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 
 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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7.2. 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. 
 
7.3. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 
 
7.4. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
7.5.  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.. 
 
7.6.  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. 
 
7.7.  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. 
 
7.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
7.13. 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.  
 
7.14.  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. 
 
7.15.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
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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 as Fazendas Estadual e Mu-
nicipal 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. 
 
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. 
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9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
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, 25 de janeiro de 2022. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 
Pela Empresa: 

Priscila Consani das Mercês Oliveira 
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Maceió, 28 de janeiro de 2022.
À COMAP, para fins de check list.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 28/01/2022, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1006264 e o código CRC 0B39A88B.
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Maceió, 02 de fevereiro de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1007928, 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 02/02/2022, às 16:34, 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
1007936 e o código CRC 42ECA37A.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 01-A/2022 
 

Processo nº 0004105-81.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 71/2021 

  
Aos 25 dias do mês janeiro de 2022, 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 AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL 
EIRELI, CNPJ 21.308.480/0001-22, sediada na Rua Marechal Rondon, nº 401, sala 03, bairro 
Jardim América, CEP 14.020-220, Ribeirão Preto – SP, com telefone para contato: (11) 3504-
8750, e-mail: licitacoes@rpcd.com.br, representada por Juliana Cristina Moreira Guimarães, 
portadora da carteira de identidade nº 5466356 SPTC-GO, inscrita no CPF sob o nº 
035.827.821-07, residente e domiciliada em Goiânia-GO, para eventual aquisição dos 
equipamentos abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do 
Pregão Eletrônico nº 71/2021, 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 71/2021: 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR UNITÁRIO 
 (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

1 

CERTIFICADO DIGITAL 
A3 PARA PESSOA FÍSICA 
(ECPF) O CERTIFICADO 
ADERENTE AO PADRÃO 
DO COMITÊ GESTOR DO 
ICP-BRASIL; COMPATÍVEL 
COM A AC-JUS; VALIDA-
DE DE 03 ANOS A CON-
TAR DA DATA DE EMIS-

SÃO; 
 

MARCA CERTIFICADO: 
AC SOLUTI MODELO: 
CERTIFICADO PF A3 3 

ANOS   

UNID. 52 R$ 35,00 R$ 1.820,00 
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1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 

2 

CERTIFICADO DIGITAL A3 
PARA PESSOA JURÍDICA 
(ECNPJ) O CERTIFICADO 
ADERENTE AO PADRÃO 
DO COMITÊ GESTOR DO 
ICP-BRASIL; O COMPATÍ-
VEL COM AC-JUS; O VA-
LIDADE DE 03 ANOS A 
CONTAR DA DATA DE 

EMISSÃO; 
 

MARCA CERTIFICADO: AC 
SOLUTI MODELO: CERTI-
FICADO CNPJ A3 3 ANOS 

UNID. 1 R$ 63,00 R$ 63,00 

3 

CERTIFICADO DIGITAL A1 
PARA PESSOA JURÍDICA 
(ECNPJ) O CERTIFICADO 
ADERENTE AO PADRÃO 
DO COMITÊ GESTOR DO 
ICP-BRASIL; O COMPATÍ-
VEL COM AC-JUS; O HA-
BILITADO PARA   CONEC-
TIVIDADE COM O ESOCI-
AL; O VALIDADE DE 01 

ANO A CONTAR DA DATA 
DE EMISSÃO; 

 
MARCA CERTIFICADO: AC 
SOLUTI MODELO: CERTI-
FICADO CNPJ A1 1 ANO 

UNID. 1 R$ 63,00 R$ 63,00 

4 

VISITA TÉCNICA PARA 
VALIDAÇÃO E EMISSÃO 
DE CERTIFICADOS DIGI-
TAIS. AS VISITAS PARA 
EMISSÃO DOS CERTIFI-
CADOS DEVERÃO SER 
REALIZADAS NA SEDE 
DO TRE-AL; AS VALIDA-
ÇÕES SERÃO REALIZA-

DAS DENTRO DO HORÁ-
RIO DE FUNCIONAMENTO 

DA CONTRATANTE; 
DEVERÃO SER EMITIDOS 

NO MÍNIMO, 10 (DEZ) 
CERTIFICADOS DIGITAIS 

POR VISITA, SALVO 
QUANDO APROVADA PE-

LA DIREÇÃO-GERAL; 

UNID. 5 R$ 20,00 R$ 100,00 
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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 71/2021: 
 

1.2.1 Cadastro reserva para o item 1: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
--- --- --- --- 

 
1.2.2 Cadastro reserva para o item 2: 

 
Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

--- --- --- --- 
 

1.2.3 Cadastro reserva para o item 3: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
--- --- --- --- 

 
1.2.4 Cadastro reserva para o item 4: 

 
Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

--- --- --- --- 
 
 
2 – DOS PRAZOS E DA VISITA TÉCNICA 
 
3.1. O prazo máximo de entrega dos vouchers é de 5 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente. 
 
3.2.       O token criptográfico, quando solicitado, deverá ser entregue no momento de 
emissão do certificado que nele ficará armazenado em caso de a empresa fornecedora do 
certificado também fornecer o token. Caso contrário, será dado um prazo de 30 (trinta) dias 
corridos para entrega. 
 
3.3.        A visita técnica será realizada mediante agendamento em data não superior a 5 
dias úteis contados a partir da Ordem de Fornecimento. 
 
3.4. 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. 
 
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 
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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 
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) Forne-
cer o(s) produtos(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços,  
na Ordem de Fornecimento e na Proposta; 
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b) Fornecer a documentação necessária à instalação e 
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, 
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 

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

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

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

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

b)  Cum-
prir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e   obede-
çam rigorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 

c) Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes
 a qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades de suporte; 

i) 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; 

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da 
União, INSS, FGTS e Fazendas Estadual e Municipal ou estar registrada junto ao SICAF 
em condição regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 
l)  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. Para o recebimento de certificados (itens 1, 2 e 3): 

a) O Fiscal do Contrato emitirá, após o recebimento de todos os certificados pre-
vistos na Ordem de Fornecimento, um Termo de Recebimento Provisório e o en-
caminhará ao Gestor do Contrato; 

b) O Gestor do Contrato procederá com a emissão da NLP e a encaminhará para 
pagamento. 
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6.2.     Para recebimento das visitas técnicas (Item 4): 

a) Os titulares dos certificados emitidos durante a visita técnica comunicarão, via 
e-mail ao Fiscal do Contrato, um Termo de Aceite do certificado, e eventual-
mente do token se for o caso, informando ter sido feito durante a visita técni-
ca; 

b) O Fiscal do Contrato, uma vez recebido os termos de Aceite, procederá com o 
Ateste Provisório do Serviço. Caso nenhum servidores compareça para emis-
são do certificado, o Fiscal do Contrato emitirá documento atestando a visita 
técnica e procederá com o Recebimento Provisório do Serviço dando por pres-
tado o serviço, encaminhando-o ao Gestor do Contrato; 

b) O Gestor do Contrato procederá com a emissão da NLP e enviará o processo 
para pagamento. 

6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.     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; 
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b.1.1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% 
sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 
de 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obri-
gação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento. 

b.2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou Ata de Registro de Preços, no 
caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

b.3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou Ata de Registro de Preços, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de 
fornecimento. 
 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 
 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
7.2. 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. 
 
7.3. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 
 
7.4. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
7.5.  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.. 
 
7.6.  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. 
 
7.7.  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. 
 
7.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
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7.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
7.13. 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.  
 
7.14.  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. 
 
7.15.  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 as Fazendas Estadual e Mu-
nicipal 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. 
 
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, 
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Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
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, 25 de janeiro de 2022. 

 
Pelo TRE/AL: 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente 
Pela Empresa:     
                                    
                             Juliana Cristina Moreira Guimarães 
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.;
Objeto do 1º Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por 12
(doze) meses; Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; Crédito
Orçamentário: Natureza da Despesa: 3.3.90.40.10; PTR: 168.420 e 168.364; Data da
assinatura: 02/02/2022; Proc. nº TRF2-EOF-2020/00035; Contrato nº 010/2021.

AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região resolve aplicar à empresa MAC
DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ n° 34.191.159/0001-52, a penalidade de suspensão
temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
com respaldo no artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e no subitem 19.3.2 do edital do
Pregão Eletrônico nº 177/2020, pelo período de 06 (seis) meses, a contar da data desta
publicação. A penalidade é resultado do inadimplemento total da obrigação contida na
nota de empenho 2021NE000279 mediante processo administrativo nº TRF2-EOF-
2020/00266.05.

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor da Secretaria Geral

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2021NE000014, emitida em 22/01/2021. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: Claudia da Silva Lunardi. Objeto: Ministrar aula no Curso "Políticas Públicas de
Saúde e Gestão do Sistema Único de Saúde". Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI,
ambos da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168419.
Elemento de despesa: 339036. Valor total do empenho: R$505,60. Proc. nº TRF2 - EO F -
2021/00007.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0022524-95.2018.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 06.002.14.2020 ao
Contrato nº 06.002.10.2020; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ nº 59.949.362/0001-76; Contratada: POLICAN ENGENHARIA E IMPERMEABIL I Z AÇÕ ES
LTDA., CNPJ nº 04.954.452/0001-63; Objeto: prorrogação do prazo de execução em 30 dias
corridos, com o consequente ajuste no prazo de vigência para 531 dias corridos;
Fundamento Legal: art. 57, §1º inciso II, da Lei nº 8.666/93, Cláusula Décima Sétima do
Contrato; Data de assinatura: 03/02/2022; Vigência: 531 dias até 18/06/2022;
Procedimento Licitatório: Tomada de Preços nº 1/2020; Signatários: pelo Contratante, Sr.
Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral, e pela Contratada, Sr. João Carlos
Hoeltgebaum Binas, Sócio Administrador.

AVISO DE CANCELAMENTO

Tornar sem efeito o Extrato de Inexigibilidade de Licitação do Processo SEI nº
0314604-89.2021.4.03.8000, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 219 de
23/11/2021, pág. 204; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral;
Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

Des. MAIRAN GONÇALVES MAIA JÚNIOR
Presidente do Tribunal

AVISO DE CANCELAMENTO

Tornar sem efeito o Extrato de Inexigibilidade de Licitação do Processo SEI nº
0308280-83.2021.4.03.8000, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 195 de
15/10/2021, pág. 186; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral;
Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

Des. MAIRAN GONÇALVES MAIA JÚNIOR
Presidente do Tribunal

AVISO DE CANCELAMENTO

Tornar sem efeito o Extrato de Inexigibilidade de Licitação do Processo SEI n.º
0306588-49.2021.4.03.8000, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 200 de
22/10/2021, pág. 159; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral;
Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

Des. MAIRAN GONÇALVES MAIA JÚNIOR
Presidente do Tribunal

AVISO DE CANCELAMENTO

Tornar sem efeito o Extrato de Inexigibilidade de Licitação do Processo SEI nº
0306586-79.2021.4.03.8000, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 200 de
22/10/2021, pág. 159; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral;
Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

Des. MAIRAN GONÇALVES MAIA JÚNIOR
Presidente do Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 8/2022. Contratante: TRF5ªR. Contratada: D & L SERVIÇOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CNPJ n° 09.172.237/0001-24 Objeto: Contratação de
empresa para prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, com regime
de dedicação exclusiva de mão de obra, materiais, equipamentos e utensílios, e,
serviços continuados de copeiragem, lavagem de veículos, ascensorista, transportador,
apoio administrativo e operador de máquinas, a serem executados no âmbito do
TRF5ªRegião. Fundamento Legal: Pregão n° 19/2021-TRF5ªRegião. PAV n° 0003273-
25.2021.4.05.7000-TRF5ªRegião. Lei n°10.520/2002, Dec.3.555/2000, Dec.3.693/2000,
Dec.3.784/2001, Dec. 10.024/2019, L.C.123/2006, Dec.8.538/2015, I.N.01/2010-
SLTI/MPOG, Res. CNJ 201/2015, Res.169/2013, CNJ Res. 248/2018, I.N.01/2016, CJF
I.N.05/2017-SEGES/MPDG, I.N.73/ 2020-SEGES/MPDG, Acórdão TCU-1099/2008-
Plenário, Lei 8.666/1993. Valor: R$ 3.631.890,39 (três milhões, seiscentos e trinta e um
mil, oitocentos e noventa reais e trinta e nove centavos) Recursos Orçamentários: PT-
168455 e ED-339037, NE-73/2022, de 28/01/2022 na modalidade global no valor de R$
3.007.545,35. Vigência: 12 meses, a partir da data de sua assinatura. Assinatura:
04/02/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria Administrativa-
TRF5ªR. e Luana Simões Pereira, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 01-A/2022; Proc. SEI nº 0004105-81.2021.6.02.8000; PE nº 71/2021; 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: 03/02/2022; Objeto: Registro de
Preços de serviços de emissão e validação de certificados digitais, com aquisição de tokens;
Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, unidade, quantidade, valor unitário, valor total,
respectivamente (consultar o PE nº 71/2021, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência -
Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI,
CNPJ 21.308.480/0001-22, Item 01, unidade, 52, R$ 35,00, R$ 1.820,00; Item 02, unidade,
1, R$ 63,00, R$ 63,00; Item 03, unidade, 1, R$ 63,00, R$ 63,00; Item 04, unidade, 5, R$
20,00, R$ 100,00.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0006492-69.2021. Objeto: Aquisição de material de consumo -
material elétrico, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do
edital. . Total de Itens Licitados: 9. Edital: 07/02/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00006-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 07/02/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/02/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 04/02/2022) 70011-00001-2021NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2022, assinada entre a União, por
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa IM ANDRADE, para
eventual aquisição de gêneros alimentícios. FUNDAMENTO 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° 0017076-17.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da
data da sua assinatura. ASSINATURA: 03/02/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Isabel Maximiano Andrade, pela fornecedora.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 4 Água mineral- Marca / Modelo: Sempre viva 200 5,64

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 03/2022, firmado em 03/02/2022, com a empresa Niva Tecnologia da
Informação LTDA. (CNPJ: 09.053.350/0001-90); Objeto: aquisição de licenciamento regular
para uso e atualização tecnológica do ambiente de proteção de dados do TRE-DF, em
formato de subscrição por servidores virtuais e físicos para o ambiente Acropolis, com
suporte técnico 24x7 e garantia, por um período de 60 meses, conforme itens e
quantitativos constantes da tabela do anexo I ao Contrato (Itens e Quantidades
Contratada), e regras estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 08/2021;
Processo: 0011761-42.2021.6.07.8100; Vigência: 60 (sessenta) meses; Valor total: R$
850.715,00; Signatários: Des. Humberto Adjuto Ulhôa, Presidente do TRE/DF, e Sr. Ronei
Souza de Machado.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 070025 - TRE/DF

Número do Contrato: 35/2018.
Nº Processo: 0001115-75.2018.6.07.8100.
Pregão. Nº 13/2018. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO D. FEDERAL.
Contratado: 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI.
Objeto: Constitui objeto do presente termo a prorrogação do prazo de vigência do contrato
administrativo nº. 35/2018, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
pelo presente termo, prorroga-se a vigência do contrato administrativo nº. 35/2018 para o
período de 17.07.2020 a 16.07.2022, com fulcro no art. 57, inc. Ii, da lei nº. 8.666/93..
Vigência: 17/07/2020 a 16/07/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 39.999,96. Data
de Assinatura: 03/03/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 03/03/2020).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 070025 - TRE/DF

Número do Contrato: 16/2017.
Nº Processo: 0000060-26.2017.6.07.8100.
Pregão. Nº 7/2017. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO D. FEDERAL.
Contratado: 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI.
Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da razão social da
contratada.

pelo presente termo, fica alterada a razão social da contratada de ricardo de
souza lima caiafa manutenções e serviços - me, para r7 facilities - serviços de engenharia
- eireli.. Vigência: 05/05/2017 a 05/05/2018. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
62.248,96. Data de Assinatura: 06/09/2019.

(COMPRASNET 4.0 - 06/09/2019).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 070025 - TRE/DF

Número do Contrato: 16/2017.
Nº Processo: 0000060-26.2017.6.07.8100.
Pregão. Nº 7/2017. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO D. FEDERAL.
Contratado: 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI.
Objeto: Constitui objeto do presente termo a prorrogação do prazo de vigência do
contrato administrativo nº. 16/2017 pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
pelo presente termo, prorroga-se a vigência do contrato administrativo nº. 16/2017
para o período de 06.05.2020 a 05.05.2022, com fulcro no art. 57, inc. Ii, da lei nº.
8.666/93.. Vigência: 05/05/2017 a 05/05/2018. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
62.248,96. Data de Assinatura: 03/03/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 03/03/2020).
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2022.

À PREG,

 

Para registro no SIASG da  ARP nº 01-A/2022 (1008792)

 

Em paralelo, à SAD,

 

Para as providências de nomeação da gestão da referida ata.

 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 07/02/2022, às 14:34, 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
1009487 e o código CRC A95AE081.
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  __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

  DATA: 07/02/2022           HORA: 16:24:32             USUÁRIO: JOAO           

  UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                                

  PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00071/2021

  MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                                

                                                                                

  TIPO DE OBJETO: Serviços Comuns                                               

                                                                                

  ITEM     : 00001       INFORMADO                                              

  SERVIÇO  : 000027219 - EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSO     

                         A   FISICA                                             

  VALIDADE DA ATA : 07/02/2022 A  07/02/2023        DATA ASSINATURA : 03/02/2022

                                                                                

  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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 __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

 DATA: 07/02/2022           HORA: 16:25:24             USUÁRIO: JOAO           

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00071/2021

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

                                                                               

 TIPO DE OBJETO: Serviços Comuns                                               

                                                                               

 ITEM     : 00002       INFORMADO                                              

 SERVIÇO  : 000027227 - EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSO     

                        A JURIDICA                                             

 VALIDADE DA ATA : 07/02/2022 A  07/02/2023        DATA ASSINATURA : 03/02/2022

                                                                               

 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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 __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

 DATA: 07/02/2022           HORA: 16:25:52             USUÁRIO: JOAO           

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00071/2021

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

                                                                               

 TIPO DE OBJETO: Serviços Comuns                                               

                                                                               

 ITEM     : 00003       INFORMADO                                              

 SERVIÇO  : 000027162 - EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA JURI     

                        DICA                                                   

 VALIDADE DA ATA : 07/02/2022 A  07/02/2023        DATA ASSINATURA : 03/02/2022

                                                                               

 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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 __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

 DATA: 07/02/2022           HORA: 16:26:25             USUÁRIO: JOAO           

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00071/2021

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

                                                                               

 TIPO DE OBJETO: Serviços Comuns                                               

                                                                               

 ITEM     : 00004       INFORMADO                                              

 SERVIÇO  : 000027219 - EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSO     

                        A   FISICA                                             

 VALIDADE DA ATA : 07/02/2022 A  07/02/2023        DATA ASSINATURA : 03/02/2022

                                                                               

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

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2022.
Senhora Chefe da SLC,
 
Em atenção ao Despacho SLC (1009487), faço

juntar as publicações no Sistema SIASG, referentes à ARP 01-
A/2022, conforme
eventos 1009629, 1009632, 1009634 e 1009636.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 07/02/2022, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1009639 e o código CRC EB4719D7.

0004105-81.2021.6.02.8000 1009639v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2022.
 

À Diretoria-Geral.

 

Senhor Diretor-Geral,
 
Em cumprimento às disposições contidas no art. 4º, XVII,

c/c o art.18, ambos da Resolução TRE nº 15.787/2017, e, mediante o
que foi determinado no Termo de Referência TIC 14 (doc. 0943958),
peço vênia a V. Sa. para indicar o Oficial de Gabinete desta
Secretaria de Administração, para atuar como gestor da Ata de
Registro de Preços n.º 01-A/2022 (doc. 1008792), firmada com a
empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, CNPJ
21.308.480/0001-22, para eventual aquisição de certificados digitais,
Tokens e visitas técnicas, e o servidor Alex Henrique Monte Nunes,
Chefe da Seção de Desenvolvimento de Soluções Corporativas, para
atuar como fiscal técnico da respectiva contratação.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/02/2022, 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
1010214 e o código CRC 40F3887B.

0004105-81.2021.6.02.8000 1010214v1
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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 2022.

 

Senhor Presidente,
 
Trata-se de proposição formulada pela Secretaria

de Administração, por conduto do Despacho GSAD 1010214,
no sentido das indicações do Oficial de Gabinete da
Secretaria de Administração, para atuar como gestor e
do servidor Alex Henrique Monte Nunes, Chefe da Seção
de Desenvolvimento de Soluções Corporativas, para atuar
como fiscal técnico da Ata de Registro de Preços n.º 01-
A/2022 (1008792), firmada com a empresa AR RP
CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, CNPJ 21.308.480/0001-22,
para eventual aquisição de certificados digitais, Tokens e
visitas técnicas. 

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 nº 15.787/2017.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 09/02/2022, às 18:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Conclusão GDG 1010840         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 514



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1010840 e o código CRC C23B82BB.

0004105-81.2021.6.02.8000 1010840v1
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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 : 0004105-81.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : Indicação de Gestor

 

Decisão nº 370 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Conclusão GDG 1010840 contendo
proposição formulada pela Secretaria de Administração, por conduto
do Despacho GSAD 1010214, no sentido das indicações do Oficial
de Gabinete da Secretaria de Administração, para atuar como
gestor e do servidor Alex Henrique Monte Nunes, Chefe da
Seção de Desenvolvimento de Soluções Corporativas, para atuar
como fiscal técnico da Ata de Registro de Preços n.º 01-A/2022
(1008792), firmada com a empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL
EIRELI, CNPJ 21.308.480/0001-22, para eventual aquisição de
certificados digitais, Tokens e visitas técnicas. 

ACATO sugestão e AUTORIZO 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 nº 15.787/2017.

À Direção-Geral para confecção do ato.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/02/2022, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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Ata de Registro de Preços nº 01-B/2022, para assinatura eletrônica do Presidente do
TRE-AL

Denise Maria de Araújo <dm_ara@hotmail.com>
Qui, 10/02/2022 12:32
Para:  presidencia@tre-al.jus.br <presidencia@tre-al.jus.br>

1 anexos (171 KB)
Ata de Registro de Preços nº 01-B-2022 - assinada pela empresa.pdf;

Prezados, boa tarde! 

Encaminho, em anexo, para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL, a Ata de Registro de Preços nº
01-B/2022, PA SEI 0004105-81.2021.6.02.8000. 

Atenciosamente, 

Denise Maria de Araújo 
SLC - TRE/AL 
slc@tre-al.jus.br 
(82) 2122.7764/7765/99637-3090 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 01-B/2022 
 

Processo nº 0004105-81.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 71/2021 

  
Aos 25 dias do mês janeiro de 2022, 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 RIO MADEIRA CERTIFICADORA 
DIGITAL EIRELI, CNPJ 23.035.197/0001-08, sediada na Av. Carlos Gomes, 2272 – Sala 1 Bairro 
São Cristóvão Porto Velho – RO, CEP 76804-021, com telefone para contato (65) 3028-4200 / 
(65) 9697-4639, e-mail priscila@meplicitacoes.com.br, representada por Priscila Consani 
das Mercês Oliveira, OAB/MT 18.569-B, portadora da carteira de identidade nº 10.616.831-
8/SSP-PR, inscrita no CPF sob o nº 075.082.869-28, para eventual aquisição dos 
equipamentos abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do 
Pregão Eletrônico nº 71/2021, 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 71/2021: 

 
 
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 71/2021: 
 

1.2.1 Cadastro reserva para o item 5: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
--- --- --- --- 

 
 
2 – DOS PRAZOS E DA VISITA TÉCNICA 
 
3.1. O prazo máximo de entrega dos vouchers é de 5 (cinco) dias úteis, contados do 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR UNITÁRIO 
 (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

5 

Mídia criptográfica do 
tipo Token 

 
MARCA/ MODELO:  

TOKEN G&D 

UNID. 53 R$ 30,00 R$ 1.590,00 
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recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente. 
 
3.2.       O token criptográfico, quando solicitado, deverá ser entregue no momento de 
emissão do certificado que nele ficará armazenado em caso de a empresa fornecedora do 
certificado também fornecer o token. Caso contrário, será dado um prazo de 30 (trinta) dias 
corridos para entrega. 
 
3.3.        A visita técnica será realizada mediante agendamento em data não superior a 5 
dias úteis contados a partir da Ordem de Fornecimento. 
 
3.4. 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. 
 
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 
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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) Forne-
cer o(s) produtos(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços,  
na Ordem de Fornecimento e na Proposta; 

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

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

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

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

b)  Cum-
prir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e   obede-
çam rigorosamente às normas e 
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aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 

c) Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes
 a qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades de suporte; 

i) 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; 

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da 
União, INSS, FGTS e Fazendas Estadual e Municipal ou estar registrada junto ao SICAF 
em condição regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 
l)  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.   Para recebimento de tokens (Item 5): 

a) Caso o tokens sejam fornecidos pelo mesmo fornecedor que os certificados, 
deverão ser entregues, quando solicitado, aos titulares do certificado no mo-
mento da emissão deste; 

b) Caso a empresa forneça apenas os tokens, deverá proceder com a entrega, 
aos cuidados da Unidade Técnica, no seguinte endereço: Seção de Almoxari-
fado do TRE-AL, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D – Serraria, Macei-
ó-AL, Tel: (82) 3328-1947, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às 
quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–feiras), CEP: 57046–000; 

c) O Almoxarifado procederá com o recebimento do item e o encaminhará para a 
Unidade Técnica para verificação dos itens e emissão do Termo de Recebi-
mento Provisório; 

d) O Fiscal de Contrato procederá com a verificação do item quanto sua confor-
midade com os termos da ARP e emitirá um Termo de Recebimento Provisório, 
encaminhando-o em seguida ao Gestor do Contrato juntamente com os itens 
recebido. 

e) O Gestor do Contrato emite a NLP e encaminha o processo para pagamento. 

6.2.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.3.    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. 
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6.4.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.5.    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. 
 
6.6.     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 bens por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% 
sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 
de 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obri-
gação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento. 

b.2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou Ata de Registro de Preços, no 
caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

b.3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou Ata de Registro de Preços, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de 
fornecimento. 
 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 
 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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7.2. 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. 
 
7.3. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 
 
7.4. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
7.5.  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.. 
 
7.6.  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. 
 
7.7.  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. 
 
7.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
7.13. 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.  
 
7.14.  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. 
 
7.15.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
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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 as Fazendas Estadual e Mu-
nicipal 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. 
 
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. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 
 
PA nº 0004185-81.2021.6.02.8000 
ARP nº 01-B/2022 
 

 

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, 25 de janeiro de 2022. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 
Pela Empresa: 

Priscila Consani das Mercês Oliveira 

PRISCILA 
CONSANI DAS 
MERCES:07508
286928

Assinado de forma digital 
por PRISCILA CONSANI DAS 
MERCES:07508286928 
Dados: 2022.02.07 15:44:21 
-04'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 69/2022 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 0004105-81.2021.6.02.8000

RESOLVE:
 
Art. 1º. Designar o Oficial de Gabinete da

Secretaria de Administração, para atuar como
gestor e o servidor Alex Henrique Monte Nunes, Chefe da
Seção de Desenvolvimento de Soluções Corporativas, para
atuar como fiscal técnico da Ata de Registro de Preços n.º 01-
A/2022 (1008792), firmada com a empresa AR RP
CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, CNPJ 21.308.480/0001-22,
para eventual aquisição de certificados digitais, tokens e
visitas técnicas. 

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, 21 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
21/02/2022, às 21:18, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1016891 e o código CRC 35CCC56A.
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E-mail - 1017769

Data de Envio: 
  22/02/2022 16:12:30

De: 
  TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO <gabsa@tre-al.jus.br>

Para:
    licitacoes@rpcd.com.br

Assunto: 
  TRE-AL. ARP nº 01-A/2022. Diretrizes para a montagem da cadeia de nomeação para emissão de
certificados digitais.

Mensagem: 
  
À Senhora Juliana Cristina Moreira Guimarães.
Representante da empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI.

Senhora Representante,

Na condição de gestor da Ata de Registro de Preços nº 01-A/2022 (cópia anexa), firmada entre o Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e essa empresa, solicito a V. Sa. as diretrizes para a montagem da cadeia
de nomeação necessária para a emissão dos certificados digitais especificados no referido instrumento
contratual.

Por oportuno, peço que sejam informados o endereço e contatos do local de atendimento na cidade de
Maceió/AL. 

Por fim, solicito acusar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Rodrigo Ferreira Moura
Gestor da ARP nº 01-A/2022
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_1008792_Presidencia___ARP_01_A_2022.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, 23 de fevereiro de 2022.
Após a publicação da Portaria da Presidência nº

69/2022, no DEJEAL (1018333), faço remessa dos presentes
autos à SAD, para registro da gestão/fiscalização e posterior
remessa do feito às respectivas unidades de lotação dos
designados.

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 23/02/2022, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1018327 e o código CRC 0ACFF553.

0004105-81.2021.6.02.8000 1018327v1
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1

De: Licitações <licitacoes@rpcd.movidesk.com>
Para: gabsa@tre-al.jus.br
Data: 22/02/2022 04:13 PM
Assunto: [gabsa] Recebido: TRE-AL. ARP nº 01-A/2022. Diretrizes para a montagem da cadeia de nomeação para emissão de certificados digitais.

## - Não escreva abaixo dessa linha - ##

Olá, TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Recebemos a sua solicitação, que foi registrada junto a central de atendimento sob protocolo
Nº 20220222000056 (TRE-AL. ARP nº 01-A/2022. Diretrizes para a montagem da cadeia de nomeação para
emissão de certificados digitais.).
Em breve entraremos em contato para tratar sobre o assunto.

TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 22/02/2022 19:13 (UTC+00:00 Horário
Universal Coordenado)
E-mail de: TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO <gabsa@tre-al.jus.br> para:
Licitações <licitacoes@rpcd.movidesk.com> em: 22/02/2022 19:12
Cc: licitacoes@rpcd.com.br

À Senhora Juliana Cristina Moreira Guimarães.
Representante da empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI.

Senhora Representante,

Na condição de gestor da Ata de Registro de Preços nº 01-A/2022 (cópia anexa), firmada entre o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e essa empresa, solicito a V. Sa. as diretrizes para a montagem da cadeia de nomeação necessária
para a emissão dos certificados digitais especificados no referido instrumento contratual.

Por oportuno, peço que sejam informados o endereço e contatos do local de atendimento na cidade de Maceió/AL.

Por fim, solicito acusar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Rodrigo Ferreira Moura
Gestor da ARP nº 01-A/2022
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Se precisar acrescentar mais detalhes ao seu ticket, fique a vontade para responder esse e-mail ou
acesse:
http://rpcd.movidesk.com/Ticket/Edit/7026?token=8ECDA5F5A692A92D657AC55FA7D68189E0C1A98131798060
Cordialmente,
Central de atendimento
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 

Este email foi gerado por Movidesk

Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt
Tamanho:
3k

Tipo de
Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar conteúdo da mensagem)
Tamanho:
6k

Tipo de
Conteúdo:
text/html

Arquivo:
Ata_de_Registro_de_Precos_1008792_Presidencia___ARP_01_A_2022.pdf

Tamanho:
994k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=RZRM534E3...

1 of 1 23/02/2022 15:34
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 
 
PA nº 0004185-81.2021.6.02.8000 
ARP nº 01-B/2022 
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 01-B/2022 
 

Processo nº 0004105-81.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 71/2021 

  
Aos 25 dias do mês janeiro de 2022, 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 RIO MADEIRA CERTIFICADORA 
DIGITAL EIRELI, CNPJ 23.035.197/0001-08, sediada na Av. Carlos Gomes, 2272 – Sala 1 Bairro 
São Cristóvão Porto Velho – RO, CEP 76804-021, com telefone para contato (65) 3028-4200 / 
(65) 9697-4639, e-mail priscila@meplicitacoes.com.br, representada por Priscila Consani 
das Mercês Oliveira, OAB/MT 18.569-B, portadora da carteira de identidade nº 10.616.831-
8/SSP-PR, inscrita no CPF sob o nº 075.082.869-28, para eventual aquisição dos 
equipamentos abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do 
Pregão Eletrônico nº 71/2021, 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 71/2021: 

 
 
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 71/2021: 
 

1.2.1 Cadastro reserva para o item 5: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
--- --- --- --- 

 
 
2 – DOS PRAZOS E DA VISITA TÉCNICA 
 
3.1. O prazo máximo de entrega dos vouchers é de 5 (cinco) dias úteis, contados do 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR UNITÁRIO 
 (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

5 

Mídia criptográfica do 
tipo Token 

 
MARCA/ MODELO:  

TOKEN G&D 

UNID. 53 R$ 30,00 R$ 1.590,00 
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recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente. 
 
3.2.       O token criptográfico, quando solicitado, deverá ser entregue no momento de 
emissão do certificado que nele ficará armazenado em caso de a empresa fornecedora do 
certificado também fornecer o token. Caso contrário, será dado um prazo de 30 (trinta) dias 
corridos para entrega. 
 
3.3.        A visita técnica será realizada mediante agendamento em data não superior a 5 
dias úteis contados a partir da Ordem de Fornecimento. 
 
3.4. 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. 
 
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 

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 01-B/2022 -assinada (1021066)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 534



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 
 
PA nº 0004185-81.2021.6.02.8000 
ARP nº 01-B/2022 
 

 

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) Forne-
cer o(s) produtos(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços,  
na Ordem de Fornecimento e na Proposta; 

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

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

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

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

b)  Cum-
prir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e   obede-
çam rigorosamente às normas e 
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aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 

c) Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes
 a qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades de suporte; 

i) 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; 

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da 
União, INSS, FGTS e Fazendas Estadual e Municipal ou estar registrada junto ao SICAF 
em condição regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 
l)  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.   Para recebimento de tokens (Item 5): 

a) Caso o tokens sejam fornecidos pelo mesmo fornecedor que os certificados, 
deverão ser entregues, quando solicitado, aos titulares do certificado no mo-
mento da emissão deste; 

b) Caso a empresa forneça apenas os tokens, deverá proceder com a entrega, 
aos cuidados da Unidade Técnica, no seguinte endereço: Seção de Almoxari-
fado do TRE-AL, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D – Serraria, Macei-
ó-AL, Tel: (82) 3328-1947, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às 
quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–feiras), CEP: 57046–000; 

c) O Almoxarifado procederá com o recebimento do item e o encaminhará para a 
Unidade Técnica para verificação dos itens e emissão do Termo de Recebi-
mento Provisório; 

d) O Fiscal de Contrato procederá com a verificação do item quanto sua confor-
midade com os termos da ARP e emitirá um Termo de Recebimento Provisório, 
encaminhando-o em seguida ao Gestor do Contrato juntamente com os itens 
recebido. 

e) O Gestor do Contrato emite a NLP e encaminha o processo para pagamento. 

6.2.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.3.    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. 
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6.4.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.5.    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. 
 
6.6.     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 bens por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% 
sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 
de 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obri-
gação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento. 

b.2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou Ata de Registro de Preços, no 
caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

b.3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou Ata de Registro de Preços, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de 
fornecimento. 
 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 
 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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7.2. 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. 
 
7.3. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 
 
7.4. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
7.5.  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.. 
 
7.6.  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. 
 
7.7.  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. 
 
7.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
7.13. 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.  
 
7.14.  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. 
 
7.15.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
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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 as Fazendas Estadual e Mu-
nicipal 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. 
 
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. 
 

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 01-B/2022 -assinada (1021066)         SEI 0004105-81.2021.6.02.8000 / pg. 539



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 
 
PA nº 0004185-81.2021.6.02.8000 
ARP nº 01-B/2022 
 

 

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, 25 de janeiro de 2022. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 
Pela Empresa: 

Priscila Consani das Mercês Oliveira 

PRISCILA 
CONSANI DAS 
MERCES:07508
286928

Assinado de forma digital 
por PRISCILA CONSANI DAS 
MERCES:07508286928 
Dados: 2022.02.07 15:44:21 
-04'00'
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0004608-09.2022.4.03.8000; Objeto: Contratação de 2 inscrições no curso
de "Retenções na Fonte de Tributos e Contribuições Sociais na Contratação de Bens e
Serviços na Administração Pública" e 3 inscrições no curso "Gestão Tributária de Contratos
e Convênios", ambos na modalidade on-line; Contratada: Open Treinamentos Empresariais
e Editora Ltda (CNPJ nº 09.094.300/0001-51); Valor Total: R$10.285,00 (dez mil duzentos e
oitenta e cinco reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o art. 13,
inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral;
Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO QUARTO AO CONTRATO nº 24/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: WS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. OBJETO do Contrato: serviços de
limpeza, conservação predial, copeiragem, garçom e carga de processos. OBJETO do Termo
Aditivo: Repactuação do contrato decorrente da vigência da Convenção Coletiva de
Trabalho do SINDIASSEIO 2022, a partir de 1º.01.2022 e a inclusão de 01 profissional
jardineiro a partir de 25.04.2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT 168396, ND 3390-37 e
reforço à 2022NE500100, em 08.02.2022. VALOR ESTIMADO ANUAL: R$ 3.501.437,64 (três
milhões, quinhentos e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro
centavos). PA: 0000421-96.2020.4.04.8000. ASSINATURA: Desembargador Federal Ricardo
Teixeira do Valle Pereira, Presidente do TRF 4ª Região, em 25.02.2022.

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO PRIMEIRO ao Contrato nº 17/2021. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: EFICAZ ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato de
fornecimento de materiais e a prestação de serviços pela CONTRATADA para adequação e
manutenção das subestações de energia elétrica dos prédios do CONTRATANTE, por mais
02 (dois) meses, a partir de 09/03/2022. VALOR TOTAL: R$ 148.781,71 . DOT.
ORÇAMENTÁRIA: PT - 168396 , NDs - 3390.39 e 3390.30 e 2021NE500450 e
2021NE500451, datadas de 23/08/2021. PA: 0004517-23.2021.4.04.8000. ASS I N AT U R A :
Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em exercício, em 25/02/2022.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 06/2021. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA. CNPJ nº 05.285.983/0001-
73. Objeto: a) Prorrogação ordinária do prazo de vigência do contrato, por mais 12 (doze)
meses, com fundamento no art. 57, inc. II Lei 8.666/1993 e na Cláusula Sétima, item 7.1
do instrumento contratual; b) Alteração quantitativa, por meio da supressão de posto, com
fundamento no art. 65, inc. I, alínea b, Lei 8.666/1993, conforme previsão contida nas
cláusulas nona, subitem 9.2.4 e décima quinta; c) Alteração qualitativa da cláusula sexta do
contrato para exclusão da exigência prevista no Termo de Referência, Anexo I do Edital do
Pregão 03/2021, subitem 6.4.1.1., com fundamento no art. 65, inc.II, Lei-8.666/1993,
conforme previsão contida na cláusula décima quinta. PAV n° 0000897-32.2022.4.05.7000-
TRF5ªRegião. Valor:R$ 296.188,44 (duzentos e noventa e seis mil, cento e oitenta e oito
reais e quarenta e quatro centavos) PTRES-168449 e ND-339039.50. Vigência: De
26/02/2022 até 25/02/2023. Assinatura: 24/02/22. Assinam: Marcelo Nobre Tavares,
Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªRegião, Antônia Sebastiana Rodrigues
representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Procedimento SEI n.º 0001543-63.2020.6.01.8000.
O Tribunal Regional Eleitoral do Acre, por intermédio da Seção de Compras,

Licitações e Contratos, NOTIFICA o representante legal da empresa ZANELLA E LAUTHARTH
COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES, CNPJ 31.550.257/0001-40, para que,
querendo, apresentar defesa prévia, no prazo de 05 dias úteis, frente à possibilidade de
aplicação das penalidades previstas no item 13 do Anexo I (Termo de Referência) do Edital
TRE/AC n.º 04/2021, pela inexecução contratual referente ao serviço de recarga dos
extintores objeto da Nota de Empenho TRE/AC n.º 2021NE000156.

Rio Branco/AC, 3 de março de 2022.
ROBSON GÓES CORDEIRO

Assistente

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 01-B/2022; Proc. SEI nº 0004105-81.2021.6.02.8000; PE nº 71/2021,

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:

03/03/2022; Objeto: Registro de Preços de serviços de emissão e validação de

certificados digitais, com aquisição de tokens; Relação contendo: fornecedor, CNPJ,

item, unidade, marca, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar

o PE nº 71/2021, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações

- Atas de Registro de Preços); RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, CNPJ

23.035.197/0001-08, Item 05, unidade, TOKEN G&D, 53, R$ 30,00, R$ 1.590, 00.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
S EC R E T A R I A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 017151/2018. TRE-AM Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.
03/2019, de locação de imóvel destinado a abrigar o cartório da 31° ZE - Careiro da Várzea.
LOCATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. LOCADOR (A): MARIA
MADALENA MENDES DA SILVA. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, e alterações
posteriores, em especial o seu Art. 62, § 3º inciso I, e o Art. 3° da Lei 8.245/91. Do Objeto:
alteração do caput da Cláusula Terceira (Do Prazo de Vigência) e da Cláusula Quarta (do
Preço). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: o prazo de vigência é de 12 (doze) meses, ou seja, de
06/03/2022 a 05/03/2023. DO PREÇO: o preço mensal do presente contrato é de R$
3.138,31 (três mil, cento e trinta e oito reais e trinta e um centavos). Data da Assinatura:
25/02/2022. Assinam: Desdor. Presidente, WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Locatário, a
Senhora MARIA MADALEMA MENDES DA SILVA, pelo (a) Locador (a).

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 005/2022. Processo nº 7481/2021-PAD contratada: NP da
Amazônia Comércio de Equipamentos de Informática - LTDA, CNPJ 10.983.300/0001-91.
Objeto: item 1: Smart TV LED 43, valor unitário R$ 2.019,00, (30 UND). Validade do
Registro: de 03/03/2022 a 03/03/2023.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 004/2022. Processo nº 7.859/2021-SAO contratada: RAG
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ 37.528.463/0001-30. Objeto:
Adoçante líquido 100% estévia (220 Frasco), valor unitário R$ 5,19; Chá preto (80 CX), valor
unitário R$ 2,85. Validade do Registro: de 03/03/2022 a 03/03/2023.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ E O ESTADO DO CEARÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO
ESTADO DO CEARÁ, VISANDO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO.
Objeto: a realização de ações do Programa Eleitor do Futuro no âmbito das escolas da rede de
ensino fundamental e médio do Estado do Ceará, destinadas aos alunos que se encontrem na
faixa etária de 12 a 17 anos, com foco nos objetivos do Programa citados a seguir: promover a
educação política dos adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos de idade, estimulando-os ao
exercício da cidadania e do voto consciente; ampliar o contingente de eleitores adolescentes,
na faixa etária de 16 e 17 anos; formar e informar os adolescentes acerca da importância, da
finalidade e das consequências do exercício do voto como processo de tomada de decisões;
estimular o envolvimento dos adolescentes nas diferentes esferas de organização social,
incentivando-os a participar dos organismos escolares de representação estudantil.
Fundamento: no disposto na Resolução TRE-CE nº 316, de 27 de março de 2007, que instituiu
o Programa Eleitor do Futuro no âmbito da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral e Cartórios
Eleitorais do Estado do Ceará; no Protocolo de Intenções de 16/12/2015 firmado entre o
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e o Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF
objetivando o desenvolvimento do Programa Eleitor do Futuro; na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e suas alterações. Assina pelo TRE, Des. Inacio de Alencar Cortez Neto, Presidente e
pela Secretaria de Educação, Eliana Nunes Estrela. PAD n.º 19.305/2021. Data: 25/02/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 156º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa ao reequilíbrio contratual dos itens contidos na
planilha em anexo, os quais compõem a planilha orçamentária do contrato. O teto máximo
para a concessão do reequilíbrio será de R$ 105.308,16 (cento e cinco mil, trezentos e oito reais
e dezesseis centavos), condicionado à comprovação efetiva dos custos extras referentes aos
itens que sofreram reequilíbrio por meio da apresentação da nota fiscal e do respectivo
pagamento pela contratada. Fundamento: no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei n.º 8.666/93 e
suas alterações, e nas decisões contidas no doc. pad n.º 197.569/2021 do PAD 18.021/2021 e
2941/2022. Assina, pelo TRE, Desembargador Inacio de Alencar Cortez Neto, Presidente. DATA:
24/02/2022

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo PAD n.º 19.417/2021. Espécie: Contrato n.º 6/2022. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa ROBÉRIO PINTO FREIRE - ME. Objeto: é a
aquisição de água mineral natural, em garrafões de 20 litros, para abastecimento da sede
do TRE/CE e Fórum Eleitoral. Fundamento Legal: No Pregão Eletrônico nº 68/2021, na Lei
n.º10.520/2002, no Decreto n.º 10.024/2019 e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; e no PAD
nº 19.417/2021. Assinam: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada,
Robério Pinto Freire. Data: 17/02/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 17º Termo Aditivo ao Contrato N.º 23/2019 celebrado com a PROTEMAXI SEGURANÇA
PATRIMONIAL ARMADA EIRELI. Objeto: visa ao acréscimo de: 1 (um) posto de vigilância armada
diurna em escala 12x36 - Tipo G; e de 1 (um) posto de vigilância armada noturna em escala 12
x 36 - Tipo H para resguardar a segurança do prédio da Nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral
do Ceará, no período de 14/02/2022 a 28/05/2022; 2 (dois) postos de vigilância armada diurna
em escala 12x36 - Tipo G; 2 (dois) postos de vigilância armada noturna em escala 12 x 36 - Tipo
H; e 1 (um) posto de vigilância desarmada 44hs - Tipo C sem hora extra para resguardar a
segurança do prédio da Nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, no período de
1º/03/2022 a 28/05/2022; O acréscimo corresponde ao valor total de R$ 179.593,63 (cento e
setenta e nove mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos), equivalente
a, aproximadamente, 5,69% do valor atualizado do contrato, conforme memória de cálculo em
anexo. Fundamento: no artigo 65, I, 'b', e § 1º da Lei nº 8.666/1993, e na autorização superior
constante do Processo Administrativo Digital n.º 2192/2022. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira
Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. DATA: 08/02/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 18º Termo Aditivo ao Contrato N.º 23/2019 celebrado com a PROTEMAXI
SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI. Objeto: visa a prorrogar o Contrato por mais
12 (doze) meses, a partir de 28 de maio de 2022. Fundamento: no art. 57, II da Lei n.º
8.666/93 e suas alterações, combinado com Cláusula Décima Primeira do Contrato nº
23/2019, e na autorização superior constante do Processo Administrativo Digital n.º
17.894/2021. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela
empresa, Paulo César Baltazar Viana Filho. DATA: 03/03/2022.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022

Processo n.º 14.287/2021. Objeto: é a contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) em
Treinamento de Certificação e Recertificação da Brigada de Incêndio e fornecimento de Assessoria Técnica
para acompanhamento da Brigada de Incêndio e dos Bombeiros Civis. O certame foi considerado
fracassado. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data: 02/03/2022.

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, 04 de março de 2022.

À PREG,

 

Para registro no SIASG da  ARP nº 01-B/2022 (1021066)

 

Em paralelo, à SAD,

 

Para as providências de nomeação da gestão da referida ata.

 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 04/03/2022, às 09:05, 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
1021235 e o código CRC E66113FE.

0004105-81.2021.6.02.8000 1021235v1
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: licitacoes@rpcd.com.br
Data: 04/03/2022 10:17 AM
Assunto: Entrega. Ata de Registro de Preos n 01-A/2022 para acompanhamento

Prezados,

 
Segue anexa a Ata de Registro de Preços nº 01-A/2022, para acompanhamento das cláusulas ali dispostas.

 
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 01-A-
2022.pdf

Tamanho:
657k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: priscila@meplicitacoes.com.br
Data: 04/03/2022 10:26 AM
Assunto: Entrega. Ata de Registro de Preos n 01-B/2022 para acompanhamento

Prezados,

 
Segue anexa a Ata de Registro de Preços nº 01-B/2022, para acompanhamento das cláusulas ali dispostas.

 
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 01-B-
2022.pdf

Tamanho:
210k

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

 

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que nesta data registrei
no SIAC- Sistema de Acompanhamento de Contratos, as Atas de
Registro de Preços n.ºs 01-A/2022 e 01-B/2022, bem como os dados
referentes à gestão e fiscalização relativa à Ata de Registro de
Preços nº 01-A/2022, conforme Portaria sob evento SEI
1018333  (observando que ainda não foram anotados dados
referentes à gestão e fiscalização da ARP nº 01-B/2022). 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 04/03/2022, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1021531 e o código CRC 23051CF1.

0004105-81.2021.6.02.8000 1021531v5
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De: Licitações <licitacoes@rpcd.movidesk.com>
Para: denisearaujo@tre-al.jus.br
Data: 04/03/2022 10:20 AM
Assunto: Recebido: Entrega. Ata de Registro de Preos n 01-A/2022 para acompanhamento

## - Não escreva abaixo dessa linha - ##

Olá, denisearaujo.
Recebemos a sua solicitação, que foi registrada junto a central de atendimento
sob protocolo Nº 20220304000017 (Entrega. Ata de Registro de Preos n 01-A/2022
para acompanhamento).
Em breve entraremos em contato para tratar sobre o assunto.

denisearaujo 04/03/2022 13:20 (UTC+00:00 Horário Universal
Coordenado)
E-mail de: denisearaujo <denisearaujo@tre-al.jus.br> para:
Licitações <licitacoes@rpcd.movidesk.com> em: 04/03/2022 13:17 
Cc: licitacoes@rpcd.com.br

Prezados,

 
Segue anexa a Ata de Registro de Preços nº 01-A/2022, para acompanhamento das cláusulas ali
dispostas.

 
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

 
 
 
 
 
 

Se precisar acrescentar mais detalhes ao seu ticket, fique a vontade para
responder esse e-mail ou acesse:
http://rpcd.movidesk.com/Ticket/Edit/7357?
token=E70D00ED10E015440BA7252C71A245E16E52617232156311 
Cordialmente,
Central de atendimento
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 

Este email foi gerado por Movidesk
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De: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Para: "Licitações" <licitacoes@rpcd.movidesk.com>
Data: 08/03/2022 06:18 PM

Assunto: Re: [gabsa] TRE-AL. ARP nº 01-A/2022. Diretrizes para a montagem da cadeia de nomeação para emissão
de certificados digitais.

Prezada Representante, 
 
Em anexo, com vistas à instrução da cadeia de nomeação para emissão de certificados digitais, segue o Termo de
Posse do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
Esclareço que aqui no TRE-AL é o próprio Presidente do órgão quem assina as autorizações para emissão dos
certificados digitais. 
 
Rodrigo Ferreira Moura
Gestor da Ata de Registro de Preços nº 01-A/2022
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Cel.: (82)99973-5306
 

From: Licitações <licitacoes@rpcd.movidesk.com>
 To: gabsa@tre-al.jus.br

Date: Wed, 23 Feb 2022 18:37:25 +0000
 Subject: [gabsa] TRE-AL. ARP nº 01-A/2022. Diretrizes para a montagem da cadeia de nomeação para emissão de

certificados digitais.
 

 
## - Não escreva abaixo dessa linha - ##
 
 
Olá, TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
O ticket Nº 20220222000056 (TRE-AL. ARP nº 01-A/2022. Diretrizes para a montagem da cadeia de nomeação
para emissão de certificados digitais.) foi atualizado pelo agente.
 

Atendente 12 23/02/2022 15:37 (UTC-03:00 Horário de Brasília (São Paulo))

Prezados, boa tarde . 
 
Portanto, antes de iniciarmos o processo de validação e entrega do certificado digital
na cadeia AC-JUS será necessário enviar por e-mail a cadeia de nomeação dos
responsáveis que irá gerar as autorizações para as emissões dos certificados, segue:
 
 
 
.Portaria de nomeação do servidor que irá exercer o cago responsável por assinar a
carta de autorização na solicitação e emissão dos certificados digitais Cert-JUS.
.Portaria de nomeação do Presidente do TRE-AL 
 
 
Segue em anexo modelo de autorização que poderá ser gerado por está
entidade.
 
 
Qualquer  dúvida poderá entrar em contato. 
 
At, 
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TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 22/02/2022 16:13
(UTC-03:00 Horário de Brasília (São Paulo))
E-mail de: TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<gabsa@tre-al.jus.br> para: Licitações <licitacoes@rpcd.movidesk.com> em:
22/02/2022 16:12

 Cc: licitacoes@rpcd.com.br

À Senhora Juliana Cristina Moreira Guimarães.
 Representante da empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI.

 

Senhora Representante,
 

Na condição de gestor da Ata de Registro de Preços nº 01-A/2022 (cópia anexa),
firmada entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e essa empresa, solicito a V.
Sa. as diretrizes para a montagem da cadeia de nomeação necessária para a
emissão dos certificados digitais especificados no referido instrumento contratual.

 

Por oportuno, peço que sejam informados o endereço e contatos do local de
atendimento na cidade de Maceió/AL.

 

Por fim, solicito acusar o recebimento deste e-mail.
 

Atenciosamente,
 

Rodrigo Ferreira Moura
 Gestor da ARP nº 01-A/2022

 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

 

 

Se precisar acrescentar mais detalhes ao seu ticket, fique a vontade para responder esse e-mail ou acesse:
 http://rpcd.movidesk.com/Ticket/Edit/7026?token=8ECDA5F5A692A92D657AC55FA7D68189E0C1A98131798060 

Cordialmente,
Central de atendimento

 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 
 

Este email foi gerado por Movidesk
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De: Licitações <licitacoes@rpcd.movidesk.com>
Para: gabsa@tre-al.jus.br
Data: 08/03/2022 06:18 PM

Assunto: [gabsa] Recebido: Re:  TRE-AL. ARP nº 01-A/2022. Diretrizes para a montagem da cadeia de nomeação
para emissão de certificados digitais.

## - Não escreva abaixo dessa linha - ##

Olá, TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Recebemos a sua solicitação, que foi registrada junto a central de atendimento
sob protocolo Nº 20220308000052 (Re: [gabsa] TRE-AL. ARP nº 01-A/2022.
Diretrizes para a montagem da cadeia de nomeação para emissão de certificados
digitais.).
Em breve entraremos em contato para tratar sobre o assunto.

TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 08/03/2022 21:18
(UTC+00:00 Horário Universal Coordenado)
E-mail de: gabsa@tre-al.jus.br <gabsa@tre-al.jus.br> para:
Licitações <licitacoes@rpcd.movidesk.com> em: 08/03/2022 21:18

Prezada Representante, 
 
Em anexo, com vistas à instrução da cadeia de nomeação para emissão de certificados digitais,
segue o Termo de Posse do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
Esclareço que aqui no TRE-AL é o próprio Presidente do órgão quem assina as autorizações para
emissão dos certificados digitais. 
 
Rodrigo Ferreira Moura
Gestor da Ata de Registro de Preços nº 01-A/2022
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Cel.: (82)99973-5306
 

From: Licitações <licitacoes@rpcd.movidesk.com>
 To: gabsa@tre-al.jus.br

Date: Wed, 23 Feb 2022 18:37:25 +0000
 Subject: [gabsa] TRE-AL. ARP nº 01-A/2022. Diretrizes para a montagem da cadeia de

nomeação para emissão de certificados digitais.
 

 
## - Não escreva abaixo dessa linha - ##
 
 
Olá, TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
O ticket Nº 20220222000056 (TRE-AL. ARP nº 01-A/2022. Diretrizes para a montagem da
cadeia de nomeação para emissão de certificados digitais.) foi atualizado pelo agente.
 
[ Histórico de ações ]
 

Se precisar acrescentar mais detalhes ao seu ticket, fique a vontade para responder esse e-mail
ou acesse:

 http://rpcd.movidesk.com/Ticket/Edit/7026?
token�CDA5F5A692A92D657AC55FA7D68189E0C1A98131798060 
Cordialmente,
Central de atendimento

 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 
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Este email foi gerado por Movidesk

Se precisar acrescentar mais detalhes ao seu ticket, fique a vontade para
responder esse e-mail ou acesse:
http://rpcd.movidesk.com/Ticket/Edit/7519?
token=86334F32334D2964ADDAE69CCC8834DD436F6B4C31798060 
Cordialmente,
Central de atendimento
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 

Este email foi gerado por Movidesk
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E-mail - 1024697

Data de Envio: 
  10/03/2022 15:56:58

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS <sedesc@tre-al.jus.br>

Para:
    licitacoes@rpcd.movidesk.com

Assunto: 
  TRE-AL. ARP nº 01-A/2022

Mensagem: 
  Prezado Fornecedor,

Favor informar a documentação necessária para solicitação de certificado digital para um servidor deste
Tribunal. Informar também o canal a ser utilizado para realização do pedido.

Atenciosamente,

Alex Monte
Fiscal Técnico da ARP nº 01-A/2022
alexmonte@tre-al.jus.br
(82) 2122-7791

Anexos:
    Publicacao_1018333_DEJEAL_24_02.pdf
    Ata_de_Registro_de_Precos_1008792_Presidencia___ARP_01_A_2022.pdf
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Assunto: [sedesc] Recebido: TRE-AL. ARP nº 01-A/2022
De: Licitações <licitacoes@rpcd.movidesk.com>
Data: 10/03/2022 16:10
Para: sedesc@tre-al.jus.br

## - Não escreva abaixo dessa linha - ##

Olá, TRE-AL/SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS.
Recebemos a sua solicitação, que foi registrada junto a central de atendimento sob protocolo
Nº 20220310000041 (TRE-AL. ARP nº 01-A/2022).
Em breve entraremos em contato para tratar sobre o assunto.

TRE-
AL/SEÇÃO
DE
DESENVOLVIMENTO
DE
SISTEMAS
CORPORATIVOS

TRE-AL/SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS
10/03/2022 19:08 (UTC+00:00 Horário Universal Coordenado)
E-mail de: TRE-AL/SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS
<sedesc@tre-al.jus.br> para: Licitações <licitacoes@rpcd.movidesk.com> em:
10/03/2022 18:56

Prezado Fornecedor,

Favor informar a documentação necessária para solicitação de certificado digital
para um servidor deste Tribunal. Informar também o canal a ser utilizado para
realização do pedido.

Atenciosamente,

Alex Monte
Fiscal Técnico da ARP nº 01-A/2022
alexmonte@tre-al.jus.br
(82) 2122-7791

Se precisar acrescentar mais detalhes ao seu cket, fique a vontade para responder esse e-mail
ou acesse:
h p://rpcd.movidesk.com/Ticket
/Edit/7629?token=53BEBDB982E3891304430AEB69014982D9D81F9A32372304
Cordialmente,
Central de atendimento
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 

Este email foi gerado por Movidesk

Anexos:

Publicacao_1018333_DEJEAL_24_02.pdf 79,7KB

[sedesc] Recebido: TRE-AL. ARP nº 01-A/2022 imap://alexmonte@mail.tre-al.jus.br:143/fetch%3EUID%3E/IN...

1 of 2 10/03/2022 16:57
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  __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

  DATA: 15/03/2022           HORA: 18:42:25             USUÁRIO: JOAO           

  UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                                

  PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00071/2021

  MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                                

                                                                                

  TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                                

  ITEM     : 00005       INFORMADO                                              

  MATERIAL : 000020397 - DISPOSITIVO COM MEMORIA                                

                                                                                

  VALIDADE DA ATA : 04/03/2022 A  04/03/2023        DATA ASSINATURA : 03/03/2022

                                                                                

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

DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2022.
Senhora Chefe da SLC
 
Em atenção ao Despacho SLC (1021235), faço

juntar a publicação da ARP 01-B/2022, no sistema SIASG,
conforme evento 1027539.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 15/03/2022, às 18:55, 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
1027540 e o código CRC AE86EDB5.

0004105-81.2021.6.02.8000 1027540v1
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De: Licitações <licitacoes@rpcd.movidesk.com>
Para: gabsa@tre-al.jus.br
Data: 09/03/2022 05:19 PM

Assunto: [gabsa] Re:  TRE-AL. ARP nº 01-A/2022. Diretrizes para a montagem da cadeia de nomeação para emissão
de certificados digitais.

## - Não escreva abaixo dessa linha - ##

Olá, TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
O ticket Nº 20220308000052 (Re: [gabsa] TRE-AL. ARP nº 01-A/2022. Diretrizes para
a montagem da cadeia de nomeação para emissão de certificados digitais.) foi
atualizado pelo agente.

Atendente 12 09/03/2022 17:18 (UTC-03:00 Horário de Brasília (São
Paulo))

Prezado , boa tarde. 
 
Passamos agora para a etapa da Carta de Autorização. 
 
Para realizarmos a emissão de certificado Cert-Jus, será necessário apresentar uma carta
de autorização, assinada eletronicamente, portanto sem essa carta não será possível
realizar a emissão do certificado.
 
Nessa carta de autorização, terá que constar as seguintes informações:
- Nome completo;
- Matrícula;
- CPF;
- E-mail institucional
- Cargo para INSTITUCIONAL: SOMENTE Servidor, Estagiário ou Prestador de Serviço
- Nome do órgão.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------
 
Anexo modelo Carta de Autorização.
 
Ficamos no aguardo carta de autorização montada para que possamos validar !
 
 
Atenciosamente,
 

TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 08/03/2022 18:18
(UTC-03:00 Horário de Brasília (São Paulo))
E-mail de: gabsa@tre-al.jus.br <gabsa@tre-al.jus.br> para:
Licitações <licitacoes@rpcd.movidesk.com> em: 08/03/2022 18:18

Prezada Representante, 
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Em anexo, com vistas à instrução da cadeia de nomeação para emissão de certificados digitais,
segue o Termo de Posse do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
Esclareço que aqui no TRE-AL é o próprio Presidente do órgão quem assina as autorizações para
emissão dos certificados digitais. 
 
Rodrigo Ferreira Moura
Gestor da Ata de Registro de Preços nº 01-A/2022
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Cel.: (82)99973-5306
 

From: Licitações <licitacoes@rpcd.movidesk.com>
 To: gabsa@tre-al.jus.br

Date: Wed, 23 Feb 2022 18:37:25 +0000
 Subject: [gabsa] TRE-AL. ARP nº 01-A/2022. Diretrizes para a montagem da cadeia de nomeação

para emissão de certificados digitais.
 

 
## - Não escreva abaixo dessa linha - ##
 
 
Olá, TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
O ticket Nº 20220222000056 (TRE-AL. ARP nº 01-A/2022. Diretrizes para a montagem da
cadeia de nomeação para emissão de certificados digitais.) foi atualizado pelo agente.
 
[ Histórico de ações ]
 

Se precisar acrescentar mais detalhes ao seu ticket, fique a vontade para responder esse e-mail ou
acesse:

 http://rpcd.movidesk.com/Ticket/Edit/7026?
token�CDA5F5A692A92D657AC55FA7D68189E0C1A98131798060 
Cordialmente,
Central de atendimento

 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 
 

Este email foi gerado por Movidesk

Se precisar acrescentar mais detalhes ao seu ticket, fique a vontade para
responder esse e-mail ou acesse:
http://rpcd.movidesk.com/Ticket/Edit/7519?
token=86334F32334D2964ADDAE69CCC8834DD436F6B4C31798060 
Cordialmente,
Central de atendimento
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 

Este email foi gerado por Movidesk

Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt Tamanho:
5k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho:
16k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Arquivo: Modelo Carta de Autorizacao
(1).pdf

Tamanho:
105k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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De: Licitações <licitacoes@rpcd.movidesk.com>
Para: gabsa@tre-al.jus.br
CC: alexmonte@tre-al.jus.br
Data: 15/03/2022 08:56 AM

Assunto: [gabsa] Resolvido: Re:  Re:  TRE-AL. ARP nº 01-A/2022. Diretrizes para a montagem da cadeia de nomeação
para emissão de certificados digitais.

## - Não escreva abaixo dessa linha - ##

Olá, TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
O ticket Nº 20220314000071 (Re: [gabsa] Re: TRE-AL. ARP nº 01-A/2022. Diretrizes
para a montagem da cadeia de nomeação para emissão de certificados digitais.) foi
considerado como resolvido pelo agente.
Você esta de acordo com a solução apresentada abaixo?

ATENÇÃO: SOMENTE RESPONDA ESTE E-MAIL SE VOCÊ NÃO ESTIVER DE ACORDO COM A SOLUÇÃO
APRESENTADA, POIS O TICKET SERÁ REABERTO COM A SUA RESPOSTA.

Atendente 12 15/03/2022 08:56 (UTC-03:00 Horário de Brasília (São
Paulo))

Prezado, bom dia. 
 
Poderá sim utilizar a Carta de Autorização enviada . 
 
Importante que altere na carta de autorização  a informação para : Ao Sr.
Representante da Autoridade Certificadora RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI
 
 
Atenciosamente, 
 

 

TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 14/03/2022 18:00
(UTC-03:00 Horário de Brasília (São Paulo))
E-mail de: gabsa@tre-al.jus.br <gabsa@tre-al.jus.br> para:
Licitações <licitacoes@rpcd.movidesk.com> em: 14/03/2022 17:59 
Cc: alexmonte@tre-al.jus.br

Prezados,
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Em anexo, como combinado por telefone, segue o modelo da carta de autorização utilizada por este
TRE-AL na contratação anterior para que seja validada por essa empresa.
Naturalmente, informo que as novas cartas deverão ser emitidas com os dados da nova contratada.
Ademais, informo que no TRE-AL também usamos o cargo/função Magistrado.
 
Atenciosamente,
 
Rodrigo Ferreira Moura
Gestor da Ata de Registro de Preços nº 01-A/2022
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Cel.: (82)99973-5306
 

From: Licitações <licitacoes@rpcd.movidesk.com>
 To: "gabsa@tre-al.jus.br" <gabsa@tre-al.jus.br>

 Date: Wed, 09 Mar 2022 20:18:07 +0000
 Subject: [gabsa] Re:  TRE-AL. ARP nº 01-A/2022. Diretrizes para a montagem da cadeia de

nomeação para emissão de certificados digitais.
  

 
## - Não escreva abaixo dessa linha - ##
 
 
Olá, TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
O ticket Nº 20220308000052 (Re: [gabsa] TRE-AL. ARP nº 01-A/2022. Diretrizes para a
montagem da cadeia de nomeação para emissão de certificados digitais.) foi atualizado pelo
agente.
 
[ Histórico de ações ]
 

Se precisar acrescentar mais detalhes ao seu ticket, fique a vontade para responder esse e-mail ou
acesse:

 http://rpcd.movidesk.com/Ticket/Edit/7519?
token�334F32334D2964ADDAE69CCC8834DD436F6B4C31798060 
Cordialmente,
Central de atendimento

 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 
 

Este email foi gerado por Movidesk

Para ver mais detalhes acesse:
http://rpcd.movidesk.com/Ticket/Edit/7772?
token=648B53835F9DAE3D5DA85D63E984B3D648C26EBC31798060 
Cordialmente,
Central de atendimento
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 

Este email foi gerado por Movidesk

Anexados:

Arquivo: ATT00002.txt Tamanho:
5k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00003.html (Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
14k

Tipo de Conteúdo:
text/html
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DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2022.
À SEIC,
Para atualização no Portal da Transparência.
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 18/03/2022, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1030513 e o código CRC ED5B1F9C.
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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 ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 21/03/2022, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1031022 e o código CRC 15C3EAE2.

0004105-81.2021.6.02.8000 1031022v2
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