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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 12 / 2021

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:

Aquisição  e renovação de suporte de licenças VMware - Horizon 7 e capacitação
vinculada

2. Necessidades, objetivos e justificativas:

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

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

A infraestrutura de servidores e ambiente virtualizado deste Tribunal, que suporta a
grande maioria dos serviços e sistemas informatizados disponibilizados para utilização
interna e público externo, necessita de ferramentas que permitam a minimização de
tempo offline e para realização de recuperação de desastras de forma segura e
apropriada.

 

Necessidades:

Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta) licenças Horizon
7 Standard Add-On adquiridas por meio do Proc SEI nº 0007271-
29.2018.6.02.8000, vide Relatório de Análise Técnica ( 0484725)
Aquisição de outras 40  (quarenta) licenças Horizon 7  Standard Add-On com
suporte de 36 (trinta e seis) meses;
Aquisição de Créditos para vouchers de Treinamento Oficial VMware -Training
Credits

 

3. Lista de requisitos:

Upgrade para Vsphere with Operations Management com 03 (três) anos de
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suporte básico e 03 (três) vouchers de treinamento.
VMware Horizon 7 (Por conexão simultânea)

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

1. Horizon 7:
i. Possibilitar a virtualização de desktops;
ii. Com o tempo, reduzir custos de aquisição de novos equipamentos.

5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Integrante demandante: titular da Coordenadoria de Infraestrutura - COINF/STI

Integrante Técnico: titular da Seção de Gestão de Infraestrutura - SEGI/COINF

6. Fonte do recurso orçamentário:

Plano de Contratações de TIC/2021

Item 08: Sotware VMware

Valor Estimado: R$ 300.000,00 : 

Proposta orçamentária de 2021 Manutenção e sustentação de software Código de
classificação da fonte de recurso: 3390.40.07

7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): garantir
alta disponibilidade dos serviços essenciais; b) aprimorar as medidas de segurança de
dados (sistemas de arquivos e backup).

8. Expectativa de entrega:

Estima-se o prazo para a aquisição das licenças de softwate, cujas ordens de
fornecimento sejam emitidas ainda este de ano,  até 10/11/2021.

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

A pretendida aquisição de softwares para compor a plataforma de virutualização dos
serviços do TI deste Regional de forma mais segura no que tante a proteção de dados,
abrangendo os dados armazenados nos servidores virtualizados e de banco de dados,
que fornecem a grande maioria dos serviços de TI disponibilizados no âmbito do
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TRE/AL.

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

Como se trata de tecnologia recente é importante a capacitação, nas seguintes
condições:

03 participantes;
Treinamento oficial do fabricante;
Carga horária mínima de 16 horas;
O treinamento deverá ser ministrado em centro oficial de treinamento do
fabricante da solução ofertada, de acordo com o calendário do  mesmo;
O treinamento deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado
junto ao fabricante.

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

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

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

Não há necessidade de serviços complementares.

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

Estima-se o prazo de fornecimento, caso sejam liquidadas as despesas
decorrentes ainda este ano, até 10/11/2021, que permita o pagamento ainda neste
exercício. De outra sorte, o prazo de entrega dependerá da demanda existente.

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

Serão definidos no Projeto Básico.

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

Não há demanda desta natureza.

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

Suprido nos itens anteriores.

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

Ciente.

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

Não há intenção em direcionamento para solução específica, no entanto existem
limitações de quantitativo de fabricantes que possuem soluições que se adequem
à demanda. Entretanto não há, s.m.j., direcionamento ou favorecimento de fornecedor
em especial.

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

Demanda decorrente da necessidade de se aprimorar o uso e as possibilidade da
ferramenta de virutalização de TI .

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

Trata-se de aquisição específica e de grande importância dado o grau de relevância dos
serviços virtualizados no TRE/AL.

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

Serão definidas em Projeto Básico.

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

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

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI

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

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

Em fututo, com os avanço e aprimoramento de uso do Horizon 7, potencialmente,
pode haver redução de custo relativo à necessidade de renovação de
desktops/notebook e estabelecer plataforma segura para ambiente de trabalho, via
VPN.

Maceió, 30 de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 30/06/2021, às 13:55, 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
0910404 e o código CRC 9364A5B5.

0004679-07.2021.6.02.8000 0910404v5
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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 julho de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0910404) apresentado
pelo Coordenador de Infraestrutura e, caso concorde,
autorize a continuidade da tramitação destes autos, a fim de
permitir a aquisição  e renovação de suporte de licenças
VMware - Horizon 7, com capacitação vinculada.

 
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

indico o Coordenadoria de Infraestrutura, como integrante
demandante, e o Chefe da Seção de Gestão de Infraestrutura,
como integrante técnico.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 01/07/2021, às 16:25, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0911450 e o código CRC 53DC7B96.

0004679-07.2021.6.02.8000 0911450v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de julho de 2021.
À Secretaria de Administração, para fins de

indicação do membro administrativo para compor a Comissão
de Planejamento da Contratação, conforme determina
a Resolução CNJ nº 182/2013.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 05/07/2021, às 13:52, 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
0912207 e o código CRC 46A6C97C.

0004679-07.2021.6.02.8000 0912207v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Indicação. Servidor. Formação. Comissão

de Planejamento de Contratação STIC.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Tendo em vista a instrução inicial, para fins de

cumprimento do contido no Art. 12, § 7.º, inciso IV, da
Resolução CNJ n.º 182/2013, destacando a elaboração do
Documento de Oficialização da Demanda - DOD, consignado
no evento SEI n.º 0910404, submeto à consideração superior
de Vossa Senhoria, conforme consignado no documento
citado, a indicação, para composição da Comissão de
Planejamento da Contratação pretendida, para atuar como
integrante administrativo, o servidor Rodrigo Ferreira Moura,
lotado no Gabinete da Secretaria de Administração.

Tendo em conta possíveis questionamentos futuros
sobre gestão da ata de registro de preços resultante do
certame, solicito que a Unidade Técnica, com base no
planejamento de aquisições em curso, inclua, no Termo de
Referência, a programação de pedidos a ser providenciados e
as pertinentes destinações.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/07/2021, às 18:00, 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
0915842 e o código CRC 90F5D859.

0004679-07.2021.6.02.8000 0915842v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 12 de julho de 2021.
Senhor Presidente,
 
Submeto a Vossa Excelência os nomes do

Coordenador de Infraestrutura, como integrante demandante,
do Chefe da Seção de Suporte Operacional, como integrante
técnico, bem como, do servidor Rodrigo Ferreira Moura,
lotado no Gabinete da Secretaria de
Administração, como representante administrativo, para
comporem a Comissão de Planejamento de Contratação -
 Aquisição  e renovação de suporte de licenças VMware -
Horizon 7 e capacitação vinculada, consoante Documento de
Oficialização de Demanda nº 12/2021 (0910404), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 12/07/2021, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0916122 e o código CRC EBFB1EAF.

0004679-07.2021.6.02.8000 0916122v1
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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 : 0004679-07.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Indicação Servidores.

 

Decisão nº 1487 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Conclusão GDG 0916122, apresentando os
nomes do Coordenador de Infraestrutura, como integrante
demandante, do Chefe da Seção de Suporte Operacional, como
integrante técnico, bem como, do servidor Rodrigo Ferreira Moura,
lotado no Gabinete da Secretaria de
Administração, como representante administrativo, para comporem a
Comissão de Planejamento de Contratação - Aquisição  e renovação
de suporte de licenças VMware - Horizon 7 e capacitação vinculada,
consoante Documento de Oficialização de Demanda nº 12/2021
(0910404), nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013.

ACOLHO as indicações, à Direção-Geral para a confecção
da Portaria. 

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
13/07/2021, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0916513 e o código CRC 54DCAFE8.

0004679-07.2021.6.02.8000 0916513v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 290/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG

 

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

CONSIDERANDO o contido no Processo
Administrativo TRE-AL nº 0004679-07.2021.6.02.8000.

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

RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento para

aquisição  e renovação de suporte de licenças VMware -
Horizon 7 e capacitação vinculada, consoante descrição no
Documento de Oficialização da Demanda nº
12/2021, composta pelo Coordenador de Infraestrutura, como
integrante demandante, o Chefe da Seção de Suporte
Operacional, como integrante técnico, bem como,
do servidor Rodrigo Ferreira Moura, lotado no Gabinete da
Secretaria de Administração, como integrante administrativo.

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

 
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

PRESIDENTE 

Maceió, 13 de julho de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
13/07/2021, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0916640 e o código CRC 02CE8ED3.

0004679-07.2021.6.02.8000 0916640v3
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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 julho de 2021.
À AEP.
 
Senhora Assessora Especial,
 
Em atenção à Decisão 1487 (doc. 0916513), foi

elaborada a Portaria Presidência nº 290/2021 (doc. 0916640),
referente a constituição da Comissão de Planejamento para
aquisição e renovação de suporte de licenças VMware -
Horizon 7 e capacitação vinculada, consoante descrição no
Documento de Oficialização da Demanda nº 12/2021
(0910404), composta pelo Coordenador de Infraestrutura,
como integrante demandante, o Chefe da Seção de Suporte
Operacional, como integrante técnico, bem como,
do servidor Rodrigo Ferreira Moura, lotado no Gabinete da
Secretaria de Administração, como integrante administrativo.

A referida portaria foi inserida em bloco de
assinatura.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 13/07/2021, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0916644 e o código CRC FD13A364.

0004679-07.2021.6.02.8000 0916644v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2021.
Ciente do Despacho GDG 0916644.
Publicada a Portaria Presidência nº 290 (0916640) no

Diário da Justiça Eletrônico, conforme se infere no evento
SEI 0919467, concluam-se os autos.

À Diretoria Geral para conhecimento.
 

Valeska Soares Emídio Cunha
Assessora Especial da Presidência 

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 22/09/2021, às 15:43, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0919058 e o código CRC 3AC0737F.

0004679-07.2021.6.02.8000 0919058v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 290/2021 TRE-
AL/PRE/DG/GDG foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico - DJE,
edição nº 141, de 20/07/2021, às fls. 3.

 
Fabiana Henrique de Brito e Silva

Analista Judiciário

Documento assinado eletronicamente por FABIANA HENRIQUE DE BRITO E SILVA,
Analista Judiciário, em 20/07/2021, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0919467 e o código CRC 5665427C.

0004679-07.2021.6.02.8000 0919467v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4792 - TRE-AL/PRE/GPRES

De ordem, remeto os autos com a informação registrada
n o Despacho GPRES 0919058, em atenção ao que foi suscitado
nos autos do processo nº 0006700-53.2021.6.02.8000, relativo à
tramitação do processo nº 0004679-07.2021.6.02.8000.

 
Kleziane Duarte

Assistente da Presidência 
Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Servidor(a) Requisitado(a), em 22/09/2021, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0948325 e o código CRC 142FE64D.

0004679-07.2021.6.02.8000 0948325v3
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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 setembro de 2021.
Trata-se do processo de "Aquisição e renovação de

suporte de licenças VMware - Horizon 7 e capacitação
vinculada", mediante a confecção do DOD nº 12/2021
(0910404), que inaugura os presentes autos. 

Publicada a Portaria 290/2021 (0916640), sigam os
autos à Secretaria de Tecnologia da Informação e à Secretaria
de Administração ciência e prosseguimento do feito. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 23/09/2021, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0948783 e o código CRC 8A803FE5.

0004679-07.2021.6.02.8000 0948783v1
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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 setembro de 2021.
 
Ao Coordenador de Infraestrutura para conhecimento do

Despacho GDG (doc. nº 0948783) e providências que entender
necessárias.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 24/09/2021, às 11:32, 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
0949062 e o código CRC E2D695A3.

0004679-07.2021.6.02.8000 0949062v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Estudos Preliminares

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

A infraestrutura de servidores e ambiente virtualizado deste
Tribunal, que suporta a grande maioria dos serviços e sistemas informatizados
disponibilizados para utilização interna e público externo, necessita de
ferramentas que permitam a minimização de tempo offline e para realização de
recuperação de desastras de forma segura e apropriada.

Doutra sorte, quanto ao Horizon 7, plataforma VMware dedicada
para desktop e aplicativos virtuais completamente integrado ao VMware
fornece, outra solução para liberação da limitada força de trabalho
especializado, por meio de uma abordagem simplificada para fornecer,
proteger e gerenciar desktops virtuais (VDI) e aplicativos, reduzindo os custos
e garantindo que os usuários finais possam trabalhar a qualquer momento.
2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
 
2.1. Especificações Técnicas

É pretendida a aquisição de licenças de 

Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta) licenças Horizon
7 Standard Add-On adquiridas por meio do Proc SEI nº 0007271-
29.2018.6.02.8000, vide Relatório de Análise Técnica ( 0484725)
Aquisição de outras 40  (quarenta) licenças Horizon 7  Standard Add-On com
suporte de 36 (trinta e seis) meses;
Aquisição de Créditos para vouchers de Treinamento Oficial VMware -Training
Credits

3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):
Para garantir o legado de virtualização e a curva de aprendizado

já superada para a solução VMware a contratação objetiva a incorporação de
funcionalidade agregadas,  suporte e atualização, não cabendo a aquisição de
componente de marca ou modelo diverso do solicitado.
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):

 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª - TRF 5ª PREGÃO

ELETRÔNICO – 36/2017 – ATA – Nº 03/2017
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO - PREGÃO
ELETRÔNICO 01/2018
5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):

Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de incorporação
de funcionalidade por meio de licenciamento e serviços de suporte para
software em uso.
6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):

Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de incorporação
de funcionalidade por meio de licenciamento e serviços de suporte para
software em uso.
7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):

Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de incorporação
de funcionalidade por meio de licenciamento e serviços de suporte para
software em uso.
8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):

Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de incorporação
de funcionalidade por meio de licenciamento e serviços de suporte para
software em uso.
9. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Art. 14, II,
e):

Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de incorporação
de funcionalidade por meio de licenciamento e serviços de suporte para
software em uso.
10. Modelo de Requisitos Moreq-Jus (Art. 14, II, f):

Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de incorporação
de funcionalidade por meio de licenciamento e serviços de suporte para
software em uso.
11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):

O custo total pode ser estimado, neste momento, com base no
Item 06 do Documento de Oficialização da Demanda, vide abaixo,  a ser aferido
e apropriadamente estimado em consulta formal ao mercado e via pesquisa de
preços.

 

Plano de Contratações de TIC/2021

Item 08: Sotware VMware

Valor Estimado: R$ 300.000,00 : 

Proposta orçamentária de 2021 Manutenção e sustentação de software Código de
classificação da fonte de recurso: 3390.40.07

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

de funcionalidade por meio de licenciamento e serviços de suporte para
software em uso.
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13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):
Contratação de licenciamento de software para plataforma de

virtualização VMwre em uso neste Regional, a garantir todo o legado.
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): garantir
alta disponibilidade dos serviços essenciais; b) aprimorar as medidas de segurança de
dados (sistemas de arquivos e backup).

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

Horizon 7:

1. Possibilitar a virtualização de desktops;
2. Com o tempo, reduzir custos de aquisição de novos equipamentos.
3. Reduzir tempo de indisponibilidade de ambientes de produção, dado que tais

estarão virtualizados 

16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
Assegurar o legado investido e a curva de aprendizado

de servidores da área de TI deste Regional, bem assim alta disponibilidade de
sistemas e serviços informatizados.
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):

Como se trata de contratação de incorporação de
funcionalidades de software em uso, não haverá necessidade de adequação
elétrica nem aquisição de estrutura de acomodação da solução.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):

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

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

Não será necessária a disponibilização de recursos humanos e/ou
materiais adicionais para sustentação da solução adquirida, após sua
implantação, quanto à capacitação da força de trabalho para o uso das
ferramentas específicas será adotada a estratégia de Voucher de capacitação,
a caber à Administração, em momento próprio, apenas os custos relativos ao
deslocamento dos servidores envolvidos na transferência de conhecimento
(start-up).
19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):

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

Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de incorporação
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de funcionalidade por meio  de licenciamento e serviços de suporte e
atualização de uso.
19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):

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

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de contrato de fornecimento de licenciamento de
software com serviço de suporte e atualização, não consistindo de serviço
continuado.

 
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):

Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de licenciamento
e serviços de suporte e atualização em uso.

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

A adjudicação deverá ser por item.

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

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

A sugestão da equipe de planejamento é pela contratação por
licitação via pregão. 

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

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

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

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

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

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

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

36 (trinta e seis) meses a a partir da assinatura do contrato ou
equivalente para efeitos de atualização.

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

Equipe designada por meio da Portaria TRE/AL 290/2021,
doc. 0916640.

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

Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de Administração, dentre seus
quadros.

 

Fiscal Técnico: Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura/COINF/STI (SEGI)

21. Análise de Riscos:

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

 

Risco
1

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

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2
Ausência de solução de
continuidade para casos
de eventos de vulto no
ambiente de TI

Paralisação do
ambiente virtual
e dos serviços

atrelados

Paralisação do
serviço de cópia
de segurança de

dados dos
servidores

Id Ação de Mitigação e
Contingência Responsável

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

STI/SAD

 

Risco
2

Risco: Atraso na aquisição

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2
Aumento do risco
em caso de eventos
de vulto

Paralisação do
ambiente virtual e

dos serviços
atrelados

Paralisação do
serviço de cópia de

segurança de
dados dos
servidores

Id Ação de Mitigação e
Contingência Responsável

1
Solicitação de
aceleração de
trâmites
internos.

STI

2

Substituição da
solução por
medidas
paliativas e
menos
garantidas.

STI/COINF

3

Diminuir as áreas
que atualmente
seriam
abrangidas na
solução.

STIC/COINF/SEGI
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Risco
3

Risco: Atraso na entrega da solução

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2
Aumento do risco
em caso de
inoperância do DC
principal.

Paralisação do
ambiente virtual e

dos serviços
atrelados

Paralisação do
serviço de cópia de

segurança de
dados dos
servidores

Id Ação de Mitigação e
Contingência Responsável

1 Notificar a
contratada.

Gestor do
contrato

2

Substituição da
solução por
medidas
paliativas e
menos
garantidas.

STI/COINF

3
Diminuir as áreas
que atualmente
são copiadas no
backup.

STI/COINF/SEGI
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Lista de Potenciais Fornecedores

Nome: HP – Hewlett Packard Brasil Ltda
Sítio: http://www.hp.com
Telefone: 21 99855 66315
E-mail: ronaldo_araujo@hp.com
Contato: Ronaldo Araujo

Nome: G3 Solutions
Sítio: http://www.g3solutions.com.br/
Telefone: 81 3471-8600 / 81 8173-7134
E-mail: alexandre.barros@g3solutions.com.br
Contato: Alexandre Barros

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

Nome: INFINIIT
Sítio: http://www.infiniit.com.br
E-mail: guilherme@infiniit.com.br
Contato: Guilherme

Nome: SWT
Sítio: http://www.swt.com.br/
Contato: Bernadete Sabino
Email: bsabino@swt.com.br
Telefone: 32213731

Nome: Plugnet
Sítio: http://www.plugnetshop.com.br/
Telefone: (81) 34267006
Contato: Horidan Dantas
Email: horidan@plugnetshop.com.br

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

 

Obs.: a aguardar retorno oportuno, por parte da Seção de Compras, para registro de
novos potenciais fornecedores para uso em referência futura noutros procedimentos.

Maceió, 24 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 24/09/2021, às 12:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Oficial de
Gabinete, em 24/09/2021, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 28/09/2021, às 14:08, 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
0949655 e o código CRC DF4BCA93.

0004679-07.2021.6.02.8000 0949655v9
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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 setembro de 2021.
À GSAD e SEGI - Portaria 290/2021- 0916640
 
Sr. Chefe e Sr. Rodrigo Ferreira Moura,
 
Encaminho o presente para a apreciação de Vossas

Senhorias quanto aos Estudos Preliminares 0949655,
disponibilizado igualmente via bloco de assinaturas.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria 290/2021

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 24/09/2021, às 12:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0949675 e o código CRC 953814D8.

0004679-07.2021.6.02.8000 0949675v1
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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 setembro de 2021.
 
À COINF, após a assinatura dos Estudos

Preliminares de evento nº 0949655, com a sugestão de
que seja inserida no subsequente termo de referência, caso se
trate de registro de preços (dúvida por conta da menção feita
no item 2 do DOD), a condição prevista na Decisões da
Presidência nºs. 2014/2021 (doc. 0943262) e 2016/2021 (doc.
0943267), exaradas em casos análogos, a respeito da gestão
contratual.

 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Oficial de
Gabinete, em 24/09/2021, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0949834 e o código CRC 910F330E.

0004679-07.2021.6.02.8000 0949834v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2021.
À GSAD  - Portaria 290/2021- 0916640
 
 Sr. Rodrigo Ferreira Moura,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0949834, caso a

dúvida tem surgido em função do texto abaixo, do
DOD 0910404 :

 
No caso
de
Registro
de Preços,
apresentar
justificativa
ou
enquadramento
ao
DECRETO
Nº 7.892,
DE 23 DE
JANEIRO
DE 2013
Art. 3º O
Sistema
de
Registro
de Preços
poderá
ser
adotado
nas
seguintes
hipóteses:
I -
quando,
pelas
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características
do bem ou
serviço,
houver
necessidade
de
contratações
frequentes;
II -
quando
for
conveniente
a
aquisição
de bens
com
previsão
de
entregas
parceladas
ou
contratação
de
serviços
remunerados
por
unidade
de medida
ou em
regime de
tarefa;
III -
quando
for
conveniente
a
aquisição
de bens
ou a
contratação
de
serviços
para
atendimento
a mais de
um órgão
ou
entidade,
ou a
programas
de
governo;
ou
IV -
quando,
pela
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natureza
do objeto,
não for
possível
definir
previamente
o
quantitativo
a ser
demandado
pela
Administração.
 

Cumpre-me esclarecer se tratar de texto padrão do
formulário DOD no intuito de fazer recordar seu preenchedor
das hipóteses relacionadas ao Registro de Preços.

Sendo assim, solicita-se saber se persiste a dúvida,
em função doutro ponto, ou se superada, vez que o presente
não cuida de Registro de Preços.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria 290/2021

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 27/09/2021, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950107 e o código CRC 24CCE195.
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DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2021.
 
Retorno os autos à COINF, vez que esclarecida a

dúvida citada no Despacho GSAD 0949834.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Oficial de
Gabinete, em 27/09/2021, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950307 e o código CRC 65FE64A2.
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Termo de Referência - TIC nº 21 / 2021

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Aquisição de licenças VMware (Operations Management e Horinz 7 por conexão) e contratações acessórias.

02. Quantidades

Lote: único

Item Descrição Qtd

01
Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta)
licenças Horizon 7 Standard Add-On, com direito a update para versão
mais atual

01

02 Licenças Horizon 7  Standard Add-On ou versão mais atual com
suporte de 36 (trinta e seis) meses 40

03 Vouchers de Treinamento Oficial VMware -Training Credits 04

 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

A contratação em tela pretende aprimorar o uso da plataforma de virtualização
VMware deste Tribunal, dotando a COINF/STI de ferramentas que permitem um melhor gerenciamento 
e maior produtividade em relação aos desktops, bem como auxiliar em situações que exijam
aprimoramento na utilização de recursos virtualizados.

04. Valor Estimado

 

Item Valor (R$) Total (R$)
01   

02   

03   

 

05. Justificativa

Com o auto grau de dependência de ativos de tecnologia da informação para fornecimento de serviços e sistemas
(SEI, ELO, acesso à Internet. Intranet, ASI, sistema de diárias, SADP, SJUR, etc.) se faz necessário adotar
ferramentas avançadas de melhor gerenciamento do ambiente virtualizado de sustentação , para minizar tempos
de inoperância ou aprimoramento do uso de recursos limitados de máquinas reais.

Por outro lado, face à limitação de quadro especializado, dotar as equipes de ferramenta que auxílie na gerência e
na preparação e disponibilização de desktops, neste caso, virtualizados.

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

07. Adjudicação
Por Lote. É exigida a adjudicação por lote para garantir que o fornecimento do software, treinamento oficial e
serviço de implantação seja de um único desenvolvedor, evitando-se incompatibilidade entre os itens
componentes, ou mesmo, que se veja a Administração sem condições de implantar/usar o prentendido por falta,
incapacidade de gerência de ambiente virtual, derivada de fracasso parcial de itens.

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega

Item 01 e 02: Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br

Item 03: Centro de treinamento oficial do fabricante

 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Aquisição de licenças VMware (Operations Management e Horinz 7 por conexão) e
contratações acessórias.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

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

A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para
organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação. Assim, no âmbito do TRE/AL,
qualquer perda de dados ou informações pode causar o comprometimento da imagem
e dos serviços prestados por este órgão, com efeito no plano interno e no atendimento
ao público.

Neste contexto, como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes de
falhas graves se torna necessária, em compasso como forma de acompanhar as
demandas relativas à propria evolução tecnológica, a aquisição de software que
propície maior controle e gerência sobre o ambiente viatualizado baseado no VMware,
principal base de serviço deste Regional, além das contratações acessórias de
treinamento oficial e serviço de implantação.

Outrossim, dada a limitação da força de trabalho especializado é indispensável a busca
por ferramental que possa automatizar atividades de forma que os profissionais
possam forcar em outras atividades de maior relevância, controle e aprimoramento.

Neste contexto, com base no legado VMware, é que entra a ferramenta Horizon 7 que
propriciará virtualização de desktops, com tempo reduzido, maior padronização. Desta
forma, a elevar, como ganho subjacente a satisfação do usuário que sofrerá por menor
tempo para ter desktops configurados e/ou substituídos.

 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Aprimorar a gerência do ambiente virtualizado baseado em

VMware.
Padronizar a preparação e disponibilização de desktops virtuais.
Desafogar as equipe de TI em número limitado.
Aumentar a performace do ambiente virtualizado.
Aumentar a satisfação do usuário pela mitigação de tempos de

parada e/ou disponibilização de desktops.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

1. Horizon 7:
1. Possibilitar a virtualização de desktops;
2. Com o tempo, reduzir custos de aquisição de novos equipamentos.

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

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): garantir
alta disponibilidade dos serviços essenciais; b) aprimorar as medidas de segurança de
dados (sistemas de arquivos e backup).

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

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC; e
2. Aprimorar a segurança da informação.

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

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0004679-07.2021.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A estimativa inicial para os quantitativos necessários para
atender à demanda do TRE/AL, foi realizada durante a fase paralela aos
Estudos Preliminares.

 
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
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Entendemos, salvo juízo superior, que os softwares pretendida
pode ser fornecida por qualquer revenda VMware.

 
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se

vislumbrou alternativa que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O serviço a ser contratado possuem características específicas
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.

 
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de

produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento.
 
Adjudicação será por lote.

2.10 Vigência
A vigência da garantia/suporte será de 36 (trinta e seis) meses
 

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.

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

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

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

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 

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

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

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

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

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer

adequação por se tratar de produto em pleno uso por este Tribunal.demanda
muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao
fabricante;

2. O licitrante deverá fornecer o código meios de verificação relativo ao serviço
contratado;

3. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade
no momento da entrega da documentação de contratação.

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
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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) serviços(s) e/ou
produto(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. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

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

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

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

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

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

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

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

Item 1 (Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta) licenças
Horizon 7 Standard Add-On, com direito a update para versão mais atual)

Horizon Standard Add-On para 30;
Garantia/suporte por um período de 36 meses, com atendimento básico 8x5
(Basic Support)
Com direitor à Upgrade de versão
As licenças de uso deverão permanecer perpétua

Item 2 (Licenças Horizon 7  Standard Add-On ou versão mais atual com suporte de
36 (trinta e seis) meses)

Horizon Standard Add-On para 40 conexões concorrentes (Concurrent
Connections);
Garantia/suporte por um período de 36 meses, com atendimento básico 8x5
(Basic Support);
As licenças de uso deverão ser perpétuas

Item 3 (Créditos para vouchers de Treinamento Oficial VMware -
Training Credits)

Vouchers de treinamento oficial VMware (Course Catalog) de maneira presencial
em VMware Authorized Training Center (VATC)
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Cada unidade corresponde a um crédito que poderá ser utilizado de acordo com
catálogo de cursos do fabricante VMware (Course Catalog)
Treinamento Oficial VMware Horizon 7 ou versão mais atual: Install,  Configure,
Manage [V7.0 ou versão mais atual]
Validade mínima de 12 meses;

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

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

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

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

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

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

1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;

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

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

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

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

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

Recebimento do Objeto:

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

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

3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.

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

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

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.

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

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

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

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

3. O pagamento ocorrerá num  prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela
fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº
07/2021 e Resolução  TRE-al nº 15.787/2017.

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

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

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

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

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

de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas

Termo de Referência - TIC 21 (0950466)         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 39



em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

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

b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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;

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

iii. 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.

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.

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

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

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

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência de:

Solução de virtualização VMware

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

 

Esta contratação não contém modelos de documentos.

 
Maceió, 27 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 28/09/2021, às 08:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 28/09/2021, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Oficial de
Gabinete, em 28/09/2021, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950466 e o código CRC 32E77CEE.

0004679-07.2021.6.02.8000 0950466v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2021.
À GSAD e SEGI - Portaria 290/2021- 0916640
 
Sr. Chefe e Sr. Rodrigo Ferreira Moura,
 
Encaminho o presente para a apreciação de Vossas

Senhorias quanto ao Termo de Referência 0950466,
disponibilizado igualmente via bloco de assinaturas.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria 290/2021

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 28/09/2021, às 08:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950538 e o código CRC 950E1C0E.

0004679-07.2021.6.02.8000 0950538v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2021.
 
À COINF/SEGI, com todo respeito, registro que

assinei o termo de referência, com ressalva em relação à
indicação da gestão contratual, em face da instrução
atualmente em curso nos autos do SEI nº 0007835-
37.2020.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Oficial de
Gabinete, em 28/09/2021, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0951101 e o código CRC 5C25E1C9.

0004679-07.2021.6.02.8000 0951101v1
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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 24 / 2021

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Aquisição de licenças VMware (Operations Management e Horinz 7 por conexão) e contratações acessórias.

02. Quantidades

Lote: único

Item Descrição Qtd

01
Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta)
licenças Horizon 7 Standard Add-On, com direito a update para versão
mais atual

01

02 Licenças Horizon 7  Standard Add-On ou versão mais atual com
suporte de 36 (trinta e seis) meses 40

03 Vouchers de Treinamento Oficial VMware -Training Credits 04

 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

A contratação em tela pretende aprimorar o uso da plataforma de virtualização
VMware deste Tribunal, dotando a COINF/STI de ferramentas que permitem um melhor gerenciamento 
e maior produtividade em relação aos desktops, bem como auxiliar em situações que exijam
aprimoramento na utilização de recursos virtualizados.

04. Valor Estimado

 

Item Valor (R$) Total (R$)
01   

02   

03   

 

05. Justificativa

Com o auto grau de dependência de ativos de tecnologia da informação para fornecimento de serviços e sistemas
(SEI, ELO, acesso à Internet. Intranet, ASI, sistema de diárias, SADP, SJUR, etc.) se faz necessário adotar
ferramentas avançadas de melhor gerenciamento do ambiente virtualizado de sustentação , para minizar tempos
de inoperância ou aprimoramento do uso de recursos limitados de máquinas reais.

Por outro lado, face à limitação de quadro especializado, dotar as equipes de ferramenta que auxílie na gerência e
na preparação e disponibilização de desktops, neste caso, virtualizados.

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

07. Adjudicação
Por Lote. É exigida a adjudicação por lote para garantir que o fornecimento do software, treinamento oficial e
serviço de implantação seja de um único desenvolvedor, evitando-se incompatibilidade entre os itens
componentes, ou mesmo, que se veja a Administração sem condições de implantar/usar o prentendido por falta,
incapacidade de gerência de ambiente virtual, derivada de fracasso parcial de itens.

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega

Item 01 e 02: Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br

Item 03: Centro de treinamento oficial do fabricante

 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de Administração: Por se tratar de aquisição/contratação

ordinária, nos moldes do Despacho GSAD 0945085

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Aquisição de licenças VMware (Operations Management e Horinz 7 por conexão) e
contratações acessórias.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

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

A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para
organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação. Assim, no âmbito do TRE/AL,
qualquer perda de dados ou informações pode causar o comprometimento da imagem
e dos serviços prestados por este órgão, com efeito no plano interno e no atendimento
ao público.

Neste contexto, como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes de
falhas graves se torna necessária, em compasso como forma de acompanhar as
demandas relativas à propria evolução tecnológica, a aquisição de software que
propície maior controle e gerência sobre o ambiente viatualizado baseado no VMware,
principal base de serviço deste Regional, além das contratações acessórias de
treinamento oficial e serviço de implantação.

Outrossim, dada a limitação da força de trabalho especializado é indispensável a busca
por ferramental que possa automatizar atividades de forma que os profissionais
possam forcar em outras atividades de maior relevância, controle e aprimoramento.

Neste contexto, com base no legado VMware, é que entra a ferramenta Horizon 7 que
propriciará virtualização de desktops, com tempo reduzido, maior padronização. Desta
forma, a elevar, como ganho subjacente a satisfação do usuário que sofrerá por menor
tempo para ter desktops configurados e/ou substituídos.

 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Aprimorar a gerência do ambiente virtualizado baseado em

VMware.
Padronizar a preparação e disponibilização de desktops virtuais.
Desafogar as equipe de TI em número limitado.
Aumentar a performace do ambiente virtualizado.
Aumentar a satisfação do usuário pela mitigação de tempos de

parada e/ou disponibilização de desktops.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

1. Horizon 7:
1. Possibilitar a virtualização de desktops;
2. Com o tempo, reduzir custos de aquisição de novos equipamentos.

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

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): garantir
alta disponibilidade dos serviços essenciais; b) aprimorar as medidas de segurança de
dados (sistemas de arquivos e backup).

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

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC; e
2. Aprimorar a segurança da informação.

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

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0004679-07.2021.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A estimativa inicial para os quantitativos necessários para
atender à demanda do TRE/AL, foi realizada durante a fase paralela aos
Estudos Preliminares.
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2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que os softwares pretendida

pode ser fornecida por qualquer revenda VMware.
 
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se

vislumbrou alternativa que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O serviço a ser contratado possuem características específicas
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.

 
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de

produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento.
 
Adjudicação será por lote.

2.10 Vigência
A vigência da garantia/suporte será de 36 (trinta e seis) meses
 

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.

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

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

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

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 

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

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

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

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

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer

adequação por se tratar de produto em pleno uso por este Tribunal.demanda
muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao
fabricante;

2. O licitrante deverá fornecer o código meios de verificação relativo ao serviço
contratado;

3. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade
no momento da entrega da documentação de contratação.

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
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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) serviços(s) e/ou
produto(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. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

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

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

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

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

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

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

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

Item 1 (Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta) licenças
Horizon 7 Standard Add-On, com direito a update para versão mais atual)

Horizon Standard Add-On para 30;
Garantia/suporte por um período de 36 meses, com atendimento básico 8x5
(Basic Support)
Com direitor à Upgrade de versão
As licenças de uso deverão permanecer perpétua

Item 2 (Licenças Horizon 7  Standard Add-On ou versão mais atual com suporte de
36 (trinta e seis) meses)

Horizon Standard Add-On para 40 conexões concorrentes (Concurrent
Connections);
Garantia/suporte por um período de 36 meses, com atendimento básico 8x5
(Basic Support);
As licenças de uso deverão ser perpétuas

Item 3 (Créditos para vouchers de Treinamento Oficial VMware -
Training Credits)

Vouchers de treinamento oficial VMware (Course Catalog) de maneira presencial
em VMware Authorized Training Center (VATC)
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Cada unidade corresponde a um crédito que poderá ser utilizado de acordo com
catálogo de cursos do fabricante VMware (Course Catalog)
Treinamento Oficial VMware Horizon 7 ou versão mais atual: Install,  Configure,
Manage [V7.0 ou versão mais atual]
Validade mínima de 12 meses;

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

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

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

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

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

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

1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;

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

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

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

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

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

Recebimento do Objeto:

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

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

3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.

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

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

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.

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

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

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

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

3. O pagamento ocorrerá num  prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela
fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº
07/2021 e Resolução  TRE-al nº 15.787/2017.

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

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

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

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

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

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

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

b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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;

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

iii. 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.

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.

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

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

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

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência de:

Solução de virtualização VMware

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

 

Esta contratação não contém modelos de documentos.

 
Maceió, 28 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 28/09/2021, às 19:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 28/09/2021, às 19:40, 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
0951142 e o código CRC 38C69AE6.

0004679-07.2021.6.02.8000 0951142v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2021.
À GSAD - Portaria 290/2021- 0916640
 
Sr. Chefe e Sr. Rodrigo Ferreira Moura,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0951101,

encaminho o presente para a apreciação de Vossas Senhorias
quanto ao Termo de Referência 0951142, disponibilizado
igualmente via bloco de assinaturas.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria 290/2021

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 28/09/2021, às 19:42, 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
0951144 e o código CRC CCE49D4F.

0004679-07.2021.6.02.8000 0951144v1
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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 25 / 2021

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Aquisição de licenças VMware Horinz  e contratações acessórias.

02. Quantidades

Lote: único

Item Descrição Qtd

01
Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta)
licenças Horizon 7 Standard Add-On, com direito a update para versão
mais atual

01

02 Licenças Horizon 7  Standard Add-On ou versão mais atual com
suporte de 36 (trinta e seis) meses 04

03 Vouchers de Treinamento Oficial VMware -Training Credits 04

 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

A contratação em tela pretende aprimorar o uso da plataforma de virtualização
VMware deste Tribunal, dotando a COINF/STI de ferramentas que permitem um melhor gerenciamento 
e maior produtividade em relação aos desktops, bem como auxiliar em situações que exijam
aprimoramento na utilização de recursos virtualizados.

04. Valor Estimado

 

Item Valor (R$) Total (R$)
01   

02   

03   

 

05. Justificativa

Com o auto grau de dependência de ativos de tecnologia da informação para fornecimento de serviços e sistemas
(SEI, ELO, acesso à Internet. Intranet, ASI, sistema de diárias, SADP, SJUR, etc.) se faz necessário adotar
ferramentas avançadas de melhor gerenciamento do ambiente virtualizado de sustentação , para minizar tempos
de inoperância ou aprimoramento do uso de recursos limitados de máquinas reais.

Por outro lado, face à limitação de quadro especializado, dotar as equipes de ferramenta que auxílie na gerência e
na preparação e disponibilização de desktops, neste caso, virtualizados.

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

07. Adjudicação
Por Lote. É exigida a adjudicação por lote para garantir que o fornecimento do software, treinamento oficial e
serviço de implantação seja de um único desenvolvedor, evitando-se incompatibilidade entre os itens
componentes, ou mesmo, que se veja a Administração sem condições de implantar/usar o prentendido por falta,
incapacidade de gerência de ambiente virtual, derivada de fracasso parcial de itens.

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega

Item 01 e 02: Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br

Item 03: Centro de treinamento oficial do fabricante

 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de Administração: Por se tratar de aquisição/contratação

ordinária, nos moldes do Despacho GSAD 0945085

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Aquisição de licenças VMware Horinz  e contratações acessórias.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Aquisição de licenças VMware Horinz  e contratações acessórias.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para
organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação. Assim, no âmbito do TRE/AL,
qualquer perda de dados ou informações pode causar o comprometimento da imagem
e dos serviços prestados por este órgão, com efeito no plano interno e no atendimento
ao público.

Neste contexto, como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes de
falhas graves se torna necessária, em compasso como forma de acompanhar as
demandas relativas à propria evolução tecnológica, a aquisição de software que
propície maior controle e gerência sobre o ambiente viatualizado baseado no VMware,
principal base de serviço deste Regional, além das contratações acessórias de
treinamento oficial e serviço de implantação.

Outrossim, dada a limitação da força de trabalho especializado é indispensável a busca
por ferramental que possa automatizar atividades de forma que os profissionais
possam forcar em outras atividades de maior relevância, controle e aprimoramento.

Neste contexto, com base no legado VMware, é que entra a ferramenta Horizon 7 que
propriciará virtualização de desktops, com tempo reduzido, maior padronização. Desta
forma, a elevar, como ganho subjacente a satisfação do usuário que sofrerá por menor
tempo para ter desktops configurados e/ou substituídos.

 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Aprimorar a gerência do ambiente virtualizado baseado em

VMware.
Padronizar a preparação e disponibilização de desktops virtuais.
Desafogar as equipe de TI em número limitado.
Aumentar a performace do ambiente virtualizado.
Aumentar a satisfação do usuário pela mitigação de tempos de

parada e/ou disponibilização de desktops.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

1. Horizon :
1. Possibilitar a virtualização de desktops;
2. Com o tempo, reduzir custos de aquisição de novos equipamentos.

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

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): garantir
alta disponibilidade dos serviços essenciais; b) aprimorar as medidas de segurança de
dados (sistemas de arquivos e backup).

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

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC; e
2. Aprimorar a segurança da informação.

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

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0004679-07.2021.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A estimativa inicial para os quantitativos necessários para
atender à demanda do TRE/AL, foi realizada durante a fase paralela aos
Estudos Preliminares.

 
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
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Entendemos, salvo juízo superior, que os softwares pretendida
pode ser fornecida por qualquer revenda VMware.

 
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se

vislumbrou alternativa que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O serviço a ser contratado possuem características específicas
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.

 
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de

produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento.
 
Adjudicação será por lote.

2.10 Vigência
A vigência da garantia/suporte será de 36 (trinta e seis) meses
 

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.

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

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

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

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 

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

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

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

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

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer

adequação por se tratar de produto em pleno uso por este Tribunal.demanda
muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao
fabricante;

2. O licitrante deverá fornecer o código meios de verificação relativo ao serviço
contratado;

3. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade
no momento da entrega da documentação de contratação.

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

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
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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) serviços(s) e/ou
produto(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. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

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

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

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

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

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

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

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

Item 1 (Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta) licenças
Horizon Standard Add-On, com direito a update para versão mais atual)

Fornecimento de subscrição de suporte do VMWare Horizon, atrelado ao contrato
479613964 com atualização para a nova versão do VMware Horizon Standard na
modalidade Term Edition Add-on;

Horizon Standard Add-On para 30 e todas as demais licenças acessórias
vinculadas e disponíveis no contrato de referência, entre elas:

30 VMware Dynamic Environment Manager Standard Edition per concurrent
user;

30 VMware Horizon per Concurrent User;

30 VMware Horizon Standard Add-On;

30 VMware ThinApp  Client License

03 VMware ThinApp Virtualization Packager

03 VMware Workstation 16 Pro for Linux and Windows;

Garantia/suporte por um período de 36 meses, com atendimento básico 8x5
(Basic Support)
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Com direitor à Upgrade de versão
As licenças de uso deverão permanecer perpétua

Item 2 (Licenças Horizon Standard Add-On  versão mais atual com suporte de 36
(trinta e seis) meses)

Fornecimento de subscrição do VMware Horizon Standard Term Edition Add-on
para 10 (dez) usuários concorrentes (CCU).

Deverá possuir suporte de 36 (trinta e seis) meses, contemplando o fornecimento
de atualizações do software ofertado (correções, “patches”, “updates” ou novas
“releases”), quando disponíveis, sem custo adicional, mão de obra para suporte e
atendimento remoto, no regime 8 x 5, 8 (oito) horas por dia e 5(cinco) dias por
semana

Item 3 (Créditos para vouchers de Treinamento Oficial VMware -
Training Credits)

Vouchers de treinamento oficial VMware (Course Catalog) de maneira presencial
em VMware Authorized Training Center (VATC)
Cada unidade corresponde a um crédito que poderá ser utilizado de acordo com
catálogo de cursos do fabricante VMware (Course Catalog)
Treinamento Oficial VMware Horizon 7 ou versão mais atual: Install,  Configure,
Manage [V7.0 ou versão mais atual]
O treinamento deverá ser ministrado no período de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às
18:00
Validade mínima de 12 meses;

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

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

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

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

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

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

1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;

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

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

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

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

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

Recebimento do Objeto:

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

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

3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.

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

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

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.

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

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

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

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

3. O pagamento ocorrerá num  prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela
fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº
07/2021 e Resolução  TRE-al nº 15.787/2017.

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

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

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

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

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

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

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

b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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;

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

iii. 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.

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.

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

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

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

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência de:

Solução de virtualização VMware Horizon

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

 

Esta contratação não contém modelos de documentos.

 
Maceió, 29 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 29/09/2021, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 29/09/2021, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Oficial de
Gabinete, em 29/09/2021, às 17:43, 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
0951482 e o código CRC 02C24193.

0004679-07.2021.6.02.8000 0951482v8
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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.
À GSAD - Portaria 290/2021- 0916640
 
Sr. Chefe e Sr. Rodrigo Ferreira Moura,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0951101 e de

atualização de pratica comercial do fabricante, encaminho o
presente para a apreciação de Vossas Senhorias quanto ao
Termo de Referência 0951482, disponibilizado igualmente via
bloco de assinaturas.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria 290/2021

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 29/09/2021, às 16:03, 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
0951492 e o código CRC D444FC9B.

0004679-07.2021.6.02.8000 0951492v1
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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.

 

À COINF/SEGI (cópia à SAD).

 

Senhores Membros da Comissão,
 
Inicialmente, com todo respeito, peço escusas aos demais

membros da comissão de planejamento da contratação instituída pela
Portaria Presidência nº 290/2021, por talvez não ter me expressado
claramente no Despacho GSAD 0951101.

Desse modo, registro que assinei a nova versão do Termo
de Referência, conforme doc. 0951482, porém mantida a ressalva em
relação à forma da indicação da gestão contratual, posto que os
critérios para sua definição ainda estão sendo avaliados e aguardam
a decisão da Presidência do Tribunal, conforme o estágio atual da
instrução do processo SEI nº 0007835-37.2020.6.02.8000.

No entanto, s.m.j., entendo desnecessário elaboração de
um novo documento somente para esse ajuste, posto que já assinado
com ressalva, mesmo porque a gestão contratual será definida em
momento oportuno, por meio de Portaria da Presidência, que
certamente levará em consideração o que será deliberado nos autos
do processo SEI citado anteriormente.

Atenciosamente,
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Comissão de Planejamento da Contratação
(Portaria Presidência nº 290/2021)

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Oficial de
Gabinete, em 29/09/2021, às 17:46, 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
0951720 e o código CRC 03B43382.

0004679-07.2021.6.02.8000 0951720v1
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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.
À STI
 
Segue o Termo de Referência, doc. 0951482, para

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

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 29/09/2021, 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
0951738 e o código CRC 8D875BA8.

0004679-07.2021.6.02.8000 0951738v1
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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.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 29/09/2021, às 18:04, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0951758 e o código CRC 13F7E187.

0004679-07.2021.6.02.8000 0951758v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2021.
À SEIC
 
Aprovado, na forma regulamentar, o TR pela titular da

STI (doc. 0951758), 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, com as ressalvas já assinaladas,
especialmente aquelas de que trata o Despacho
GSAD 0951720, e quanto aos aspectos técnicos da demanda, aprovo
o Termo de Referência - TIC 25 (doc. 0951482), 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 02/10/2021, às 00:46, 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
0953318 e o código CRC 5B3FFE7B.

0004679-07.2021.6.02.8000 0953318v1
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E-mail - 0954727

Data de Envio: 
  05/10/2021 16:05:57

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

Para:
    ronaldo_araujo@hp.com
    alexandre.barros@g3solutions.com.br
    andre.brasileiro@suporteinformatica.com
    guilherme@infiniit.com.br
    bsabino@swt.com.br
    horidan@plugnetshop.com.br
    pct@pctinformatica.com.br

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações
acessórias, conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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E-mail - 0954786

Data de Envio: 
  05/10/2021 16:45:09

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

Para:
    contato@suporteinformatica.com

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações
acessórias, conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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E-mail - 0954803

Data de Envio: 
  05/10/2021 16:53:11

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

Para:
    charles@infiniit.com.br

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações
acessórias, conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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E-mail - 0954805

Data de Envio: 
  05/10/2021 16:54:58

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

Para:
    vendas@plugnetshop.com.br

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações
acessórias, conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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E-mail - 0954813

Data de Envio: 
  05/10/2021 16:58:37

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

Para:
    janderson@plugnetshop.com.br

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações
acessórias, conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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E-mail - 0954886

Data de Envio: 
  05/10/2021 17:52:42

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

Para:
    gpereira@supriservice.com.br
    willian@aptasolucoes.com.br

Assunto: 
   Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
   Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações
acessórias, conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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E-mail - 0955668

Data de Envio: 
  06/10/2021 22:10:12

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

Para:
    marcio.januario@added.com.br

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações
acessórias, conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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E-mail - 0955697

Data de Envio: 
  07/10/2021 08:24:57

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

Para:
    jrcardoso@solus-it.com.br

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Senhor Roberto Cardoso,

Conforme anunciado em contato telefônico, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir
licenças VMware Horinz e contratações acessórias, conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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E-mail - 0955699

Data de Envio: 
  07/10/2021 08:30:39

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

Para:
    breno@plugnetshop.com.br
    marcos@plugnetshop.com.br
    max@plugnetshop.com.br

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações acessórias,
conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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E-mail - 0955700

Data de Envio: 
  07/10/2021 08:32:49

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

Para:
    comercial@telc.com.br
    comercial@supriservice.com.br

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações acessórias,
conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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E-mail - 0955843

Data de Envio: 
  07/10/2021 12:53:05

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

Para:
    vendas@supriservice.com.br

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações acessórias,
conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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E-mail - 0955850

Data de Envio: 
  07/10/2021 13:01:23

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

Para:
    bruna.ramao@service.com.br

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezada Bruna,

Conforme anunciado por telefone, o Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e
contratações acessórias, conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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E-mail - 0955867

Data de Envio: 
  07/10/2021 13:13:14

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

Para:
    brasoftware@brasoftware.com.br

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezada Bruna,

Conforme anunciado por telefone, o Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e
contratações acessórias, conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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E-mail - 0955871

Data de Envio: 
  07/10/2021 13:15:22

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

Para:
    GOVERNO@BRASOFTWARE.COM.BR
    brasoftware@brasoftware.com.br

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações acessórias,
conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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E-mail - 0955891

Data de Envio: 
  07/10/2021 13:34:58

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

Para:
    LICITACAO@ZOOMTECNOLOGIA.COM.BR

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações acessórias,
conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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De: Linaldo Francisco de Lima Junior <linaldo.lima@brasoftware.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 07/10/2021 03:14 PM
Assunto: [seic] RES: Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Prezada Lisiane, boa tarde.

Agradecemos desde já por lembrar da Brasoftware em seu processo de cotação para o TRE/AL.
Entretanto, não estamos trabalhando com os produtos objeto desta cotação, momentaneamente.

Todavia, nos colocamos a disposição para as futuras cotações.

Cordialmente,

Linaldo Francisco de Lima Junior 
Executivo de Contas 

  
linaldo.lima@brasoftware.com.br
 
+55 81 99739-2728

SALVADOR
Rua Ewerton Visco, 290 - 20º andar 
Caminho das Árvores, Salvador - BA 
CEP 41820-022
www.brasoftware.com.br 

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: quinta-feira, 7 de outubro de 2021 13:15
Para: Governo <governo@brasoftware.com.br>; Brasoftware <Brasoftware@brasoftware.com.br>
Assunto: Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações
acessórias, conforme Termo de Referência anexo.

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
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E-mail - 0959660

Data de Envio: 
  14/10/2021 16:52:23

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

Para:
    TUBARAOSOFTWARE@GMAIL.COM

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações acessórias,
conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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E-mail - 0959662

Data de Envio: 
  14/10/2021 16:56:29

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

Para:
    roger.fischmann@compushop.com.br

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações acessórias,
conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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E-mail - 0959691

Data de Envio: 
  14/10/2021 17:28:03

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

Para:
    eli@newsupri.com.br

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações acessórias,
conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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E-mail - 0959715

Data de Envio: 
  14/10/2021 17:47:38

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

Para:
    contato@suporteinformatica.com
    support@equinix.com
    contato@chipcia.com.br
    servicedesk@teletex.com.br
    unitech-ssa@unitech-rio.com.br
    unitech-bsb@unitech-rio.com.br
    unitech-sp@unitech-rio.com.br
    unitech-rio@unitech-rio.com.br
    contato@provideit.com.br
    contato@solutis.com.br
    licitacao@teletex.com.br
    compushop@compushop.com.br
    eduardo@aspectu.com.br
    contato@trustcontrol.com.br
    suporte@readyti.com.br

Assunto: 
   Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias. - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações acessórias,
conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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E-mail - 0959724

Data de Envio: 
  14/10/2021 17:57:21

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

Para:
    contato@aliancatecnologia.com

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações acessórias,
conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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E-mail - 0959739

Data de Envio: 
  14/10/2021 18:09:00

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

Para:
    contato@itone.com.br
    comercial@rasv.com.br
    sd@storback.com.br
    vendas@dinatechbrasil.com.br
    contato@atrioti.com.br
    contato@atrioti.com
    contato@ios.com
    contato@futturaam.com.br
    contato@columbiati.com.br

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações acessórias,
conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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E-mail - 0959740

Data de Envio: 
  14/10/2021 18:10:36

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

Para:
    thiago.tore@columbiati.com.br

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações acessórias,
conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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E-mail - 0959742

Data de Envio: 
  14/10/2021 18:18:07

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

Para:
    vanessa.miranda@added.com.br

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações acessórias,
conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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E-mail - 0959749

Data de Envio: 
  14/10/2021 18:30:32

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

Para:
    cotacao@integreti.com.br

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações acessórias,
conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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15/10/2021 11:16 Gmail - RES: Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL
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Lisiana Cintra <lisiana.cintra@gmail.com>

RES: Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL 
1 mensagem

Layane Oliveira Basse @ ZOOM <layane.basse@zoomtecnologia.com.br> 15 de outubro de 2021 11:09
Para: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
Cc: "lisianacintra@gmail.com" <lisianacintra@gmail.com>

Olá Lisiana, bom dia!

 

Conforme conversamos, sou a Layane e atuo aqui na ZOOM para atendimento aos cliente do segmento Governo.

 

Infelizmente talvez não consigamos enviar essa cotação, porém deixo meus contatos para futuras consultas, inclusive a de mini-desktop

 

At.te,

 

 

 

-----Mensagem original-----

De: Caroline Araldi @ ZOOM <licitacao@zoomtecnologia.com.br> Enviada em: Thursday, October 7, 2021 1:45 PM

Para: Wellington Oliveira @ ZOOM <wellington.oliveira@zoomtecnologia.com.br>

Assunto: ENC: Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

 

Prezado, boa tarde.

 

Segue cotação.

 

Atenciosamente,

 

 

Caroline Araldi

Assistente de Licitação / Bidding Assistant

(48) 98836-1282 (48) 3279-0400 | 0800 643 5890 www.zoomtecnologia.com.br

 

-----Mensagem original-----

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> Enviada em: quinta-feira, 7 de outubro de 2021 13:35

Para: Caroline Araldi @ ZOOM <licitacao@zoomtecnologia.com.br>

Assunto: Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL
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Prezados(as),

 

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações acessórias, conforme Termo de Referência anexo.

 

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
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E-mail - 0961320

Data de Envio: 
  18/10/2021 17:33:15

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

Para:
    comercial@memora.com.br

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações acessórias,
conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
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E-mail - 0961328

Data de Envio: 
  18/10/2021 17:35:55

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

Para:
    henrique.girao@memora.com.br

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações acessórias,
conforme Termo de Referência anexo.

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_0951482.html
    Termo_de_Referencia___TIC_0951482.html
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De: Marina Pio Fernandes de Castro <marina.pio@memora.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>, Comercial Memora <comercial@memora.com.br>
Data: 18/10/2021 05:48 PM
Assunto: [seic] RES: Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Boa tarde, Prezada Lisiana.

Tudo bem?

Recebemos seu pedido e já solicitamos a cotação ao nosso distribuidor.

Enviaremos a proposta o mais breve possível.

Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.

Atenciosamente,
Marina Pio
Diretoria Comercial
+55 61 3963-0030/ 3771-8243
+55 61 99152-9222
marina.pio@memora.com.br
http://www.memora.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: segunda-feira, 18 de outubro de 2021 17:33
Para: Comercial Memora <comercial@memora.com.br>
Assunto: Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias - TRE/AL

Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações
acessórias, conforme Termo de Referência anexo.

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
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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 outubro de 2021.
À COINF, com cópia para COMAP (para ciência),
 
Encaminho, para análise e

manifestação, informação trazida pela empresa Plugnet (e-
mail - 0962557) quanto às especificações contidas no Termo
de Referência (0951482), relatando possível incompatibilidade
com os produtos e licenciamentos adicionais, segundo
consulta junto ao fabricante VMWare.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 20/10/2021, às 14:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0962559 e o código CRC EAF0C8D4.

0004679-07.2021.6.02.8000 0962559v1
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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 31 / 2021

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Aquisição de licenças VMware Horinz  e contratações acessórias.

02. Quantidades

Lote: único

Item Descrição Qtd

01
Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta)
licenças Horizon 7 Standard Add-On, com direito a update para versão
mais atual

01

02 Licenças Horizon 7  Standard Add-On ou versão mais atual com
suporte de 36 (trinta e seis) meses 04

03 Vouchers de Treinamento Oficial VMware -Training Credits 04

 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

A contratação em tela pretende aprimorar o uso da plataforma de virtualização
VMware deste Tribunal, dotando a COINF/STI de ferramentas que permitem um melhor gerenciamento 
e maior produtividade em relação aos desktops, bem como auxiliar em situações que exijam
aprimoramento na utilização de recursos virtualizados.

04. Valor Estimado

 

Item Valor (R$) Total (R$)
01   

02   

03   

 

05. Justificativa

Com o auto grau de dependência de ativos de tecnologia da informação para fornecimento de serviços e sistemas
(SEI, ELO, acesso à Internet. Intranet, ASI, sistema de diárias, SADP, SJUR, etc.) se faz necessário adotar
ferramentas avançadas de melhor gerenciamento do ambiente virtualizado de sustentação , para minizar tempos
de inoperância ou aprimoramento do uso de recursos limitados de máquinas reais.

Por outro lado, face à limitação de quadro especializado, dotar as equipes de ferramenta que auxílie na gerência e
na preparação e disponibilização de desktops, neste caso, virtualizados.

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

07. Adjudicação
Por Lote. É exigida a adjudicação por lote para garantir que o fornecimento do software, treinamento oficial e
serviço de implantação seja de um único desenvolvedor, evitando-se incompatibilidade entre os itens
componentes, ou mesmo, que se veja a Administração sem condições de implantar/usar o prentendido por falta,
incapacidade de gerência de ambiente virtual, derivada de fracasso parcial de itens.

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega

Item 01 e 02: Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br

Item 03: Centro de treinamento oficial do fabricante

 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de Administração: Por se tratar de aquisição/contratação

ordinária, nos moldes do Despacho GSAD 0945085

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Aquisição de licenças VMware Horinz  e contratações acessórias.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Aquisição de licenças VMware Horinz  e contratações acessórias.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para
organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação. Assim, no âmbito do TRE/AL,
qualquer perda de dados ou informações pode causar o comprometimento da imagem
e dos serviços prestados por este órgão, com efeito no plano interno e no atendimento
ao público.

Neste contexto, como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes de
falhas graves se torna necessária, em compasso como forma de acompanhar as
demandas relativas à propria evolução tecnológica, a aquisição de software que
propície maior controle e gerência sobre o ambiente viatualizado baseado no VMware,
principal base de serviço deste Regional, além das contratações acessórias de
treinamento oficial e serviço de implantação.

Outrossim, dada a limitação da força de trabalho especializado é indispensável a busca
por ferramental que possa automatizar atividades de forma que os profissionais
possam forcar em outras atividades de maior relevância, controle e aprimoramento.

Neste contexto, com base no legado VMware, é que entra a ferramenta Horizon 7 que
propriciará virtualização de desktops, com tempo reduzido, maior padronização. Desta
forma, a elevar, como ganho subjacente a satisfação do usuário que sofrerá por menor
tempo para ter desktops configurados e/ou substituídos.

 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Aprimorar a gerência do ambiente virtualizado baseado em

VMware.
Padronizar a preparação e disponibilização de desktops virtuais.
Desafogar as equipe de TI em número limitado.
Aumentar a performace do ambiente virtualizado.
Aumentar a satisfação do usuário pela mitigação de tempos de

parada e/ou disponibilização de desktops.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

1. Horizon :
1. Possibilitar a virtualização de desktops;
2. Com o tempo, reduzir custos de aquisição de novos equipamentos.

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

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): garantir
alta disponibilidade dos serviços essenciais; b) aprimorar as medidas de segurança de
dados (sistemas de arquivos e backup).

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

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC; e
2. Aprimorar a segurança da informação.

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

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0004679-07.2021.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A estimativa inicial para os quantitativos necessários para
atender à demanda do TRE/AL, foi realizada durante a fase paralela aos
Estudos Preliminares.

 
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
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Entendemos, salvo juízo superior, que os softwares pretendida
pode ser fornecida por qualquer revenda VMware.

 
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se

vislumbrou alternativa que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O serviço a ser contratado possuem características específicas
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.

 
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de

produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento.
 
Adjudicação será por lote.

2.10 Vigência
A vigência da garantia/suporte será de 36 (trinta e seis) meses
 

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.

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

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

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

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 

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

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

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

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

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer

adequação por se tratar de produto em pleno uso por este Tribunal.demanda
muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao
fabricante;

2. O licitrante deverá fornecer o código meios de verificação relativo ao serviço
contratado;

3. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade
no momento da entrega da documentação de contratação.

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

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
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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) serviços(s) e/ou
produto(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. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

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

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

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

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

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

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

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

Item 1 (Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta) licenças
Horizon Standard Add-On, com direito a update para versão mais atual)

Fornecimento de subscrição de suporte do VMWare Horizon, atrelado ao contrato
479613964 com atualização para a nova versão do VMware Horizon Standard na
modalidade Term Edition Add-on;

Horizon Standard Add-On para 30 e todas as demais licenças acessórias
vinculadas e disponíveis no contrato de referência;

Garantia/suporte por um período de 36 meses, com atendimento básico 8x5
(Basic Support)
Com direitor à Upgrade de versão

Item 2 (Licenças Horizon Standard Add-On  versão mais atual com suporte de 36
(trinta e seis) meses)

Fornecimento de subscrição do VMware Horizon Standard Term Edition Add-on
para 10 (dez) usuários concorrentes (CCU).

Deverá possuir suporte de 36 (trinta e seis) meses, contemplando o fornecimento
de atualizações do software ofertado (correções, “patches”, “updates” ou novas
“releases”), quando disponíveis, sem custo adicional, mão de obra para suporte e
atendimento remoto, no regime 8 x 5, 8 (oito) horas por dia e 5(cinco) dias por
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semana

Item 3 (Créditos para vouchers de Treinamento Oficial VMware -
Training Credits)

Vouchers de treinamento oficial VMware (Course Catalog) de maneira, dada a
permanência da pandemia, on-line presencial; 
Cada unidade corresponde a um crédito que poderá ser utilizado de acordo com
catálogo de cursos do fabricante VMware (Course Catalog)
Treinamento Oficial VMware Horizon 8 ou versão mais atual: Deploy and Manage
Validade mínima de 12 meses;

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

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

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

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

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

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

1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;

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

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

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

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

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

Recebimento do Objeto:

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

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

3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.

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

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

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.

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

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

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

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

3. O pagamento ocorrerá num  prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela
fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº
07/2021 e Resolução  TRE-al nº 15.787/2017.

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

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

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

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

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

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

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

b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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;

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

iii. 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.

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.

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

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

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

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência de:

Solução de virtualização VMware Horizon

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

 

Esta contratação não contém modelos de documentos.

 
Maceió, 21 de outubro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 21/10/2021, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0963237 e o código CRC 1ED50D9C.

0004679-07.2021.6.02.8000 0963237v2
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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 outubro de 2021.
À SEIC
 
Sra. Chefe,
 
Com base nos apontamento do evento 0962557 e

em atenção ao Despacho SEIC 0962559, envio Termo de
Referência atualizado 0963237.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 21/10/2021, às 13:35, 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
0963243 e o código CRC E393D80D.

0004679-07.2021.6.02.8000 0963243v1

Despacho COINF 0963243         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 105



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

 

Termo de Referência - TIC nº 33 / 2021

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Aquisição de licenças VMware Horinz  e contratações acessórias.

02. Quantidades

Lote: único

Item Descrição Qtd

01
Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta)
licenças Horizon 7 Standard Add-On, com direito a update para versão
mais atual

01

02 Licenças Horizon 7  Standard Add-On ou versão mais atual com
suporte de 36 (trinta e seis) meses 04

03 Vouchers de Treinamento Oficial VMware 04

 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

A contratação em tela pretende aprimorar o uso da plataforma de virtualização
VMware deste Tribunal, dotando a COINF/STI de ferramentas que permitem um melhor gerenciamento 
e maior produtividade em relação aos desktops, bem como auxiliar em situações que exijam
aprimoramento na utilização de recursos virtualizados.

04. Valor Estimado

 

Item Valor (R$) Total (R$)
01   

02   

03   

 

05. Justificativa

Com o auto grau de dependência de ativos de tecnologia da informação para fornecimento de serviços e sistemas
(SEI, ELO, acesso à Internet. Intranet, ASI, sistema de diárias, SADP, SJUR, etc.) se faz necessário adotar
ferramentas avançadas de melhor gerenciamento do ambiente virtualizado de sustentação , para minizar tempos
de inoperância ou aprimoramento do uso de recursos limitados de máquinas reais.

Por outro lado, face à limitação de quadro especializado, dotar as equipes de ferramenta que auxílie na gerência e
na preparação e disponibilização de desktops, neste caso, virtualizados.

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

07. Adjudicação
Por Lote. É exigida a adjudicação por lote para garantir que o fornecimento do software, treinamento oficial e
serviço de implantação seja de um único desenvolvedor, evitando-se incompatibilidade entre os itens
componentes, ou mesmo, que se veja a Administração sem condições de implantar/usar o prentendido por falta,
incapacidade de gerência de ambiente virtual, derivada de fracasso parcial de itens.

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega

Item 01 e 02: Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br

Item 03: Centro de treinamento oficial do fabricante

 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de Administração: Por se tratar de aquisição/contratação

ordinária, nos moldes do Despacho GSAD 0945085

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Aquisição de licenças VMware Horinz  e contratações acessórias.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Aquisição de licenças VMware Horinz  e contratações acessórias.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para
organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação. Assim, no âmbito do TRE/AL,
qualquer perda de dados ou informações pode causar o comprometimento da imagem
e dos serviços prestados por este órgão, com efeito no plano interno e no atendimento
ao público.

Neste contexto, como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes de
falhas graves se torna necessária, em compasso como forma de acompanhar as
demandas relativas à propria evolução tecnológica, a aquisição de software que
propície maior controle e gerência sobre o ambiente viatualizado baseado no VMware,
principal base de serviço deste Regional, além das contratações acessórias de
treinamento oficial e serviço de implantação.

Outrossim, dada a limitação da força de trabalho especializado é indispensável a busca
por ferramental que possa automatizar atividades de forma que os profissionais
possam forcar em outras atividades de maior relevância, controle e aprimoramento.

Neste contexto, com base no legado VMware, é que entra a ferramenta Horizon 7 que
propriciará virtualização de desktops, com tempo reduzido, maior padronização. Desta
forma, a elevar, como ganho subjacente a satisfação do usuário que sofrerá por menor
tempo para ter desktops configurados e/ou substituídos.

 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Aprimorar a gerência do ambiente virtualizado baseado em

VMware.
Padronizar a preparação e disponibilização de desktops virtuais.
Desafogar as equipe de TI em número limitado.
Aumentar a performace do ambiente virtualizado.
Aumentar a satisfação do usuário pela mitigação de tempos de

parada e/ou disponibilização de desktops.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

1. Horizon :
1. Possibilitar a virtualização de desktops;
2. Com o tempo, reduzir custos de aquisição de novos equipamentos.

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

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): garantir
alta disponibilidade dos serviços essenciais; b) aprimorar as medidas de segurança de
dados (sistemas de arquivos e backup).

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

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC; e
2. Aprimorar a segurança da informação.

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

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0004679-07.2021.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A estimativa inicial para os quantitativos necessários para
atender à demanda do TRE/AL, foi realizada durante a fase paralela aos
Estudos Preliminares.

 
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
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Entendemos, salvo juízo superior, que os softwares pretendida
pode ser fornecida por qualquer revenda VMware.

 
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se

vislumbrou alternativa que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O serviço a ser contratado possuem características específicas
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.

 
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de

produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento.
 
Adjudicação será por lote.

2.10 Vigência
A vigência da garantia/suporte será de 36 (trinta e seis) meses
 

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.

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

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

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

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 

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

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

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

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

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer

adequação por se tratar de produto em pleno uso por este Tribunal.demanda
muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao
fabricante;

2. O licitrante deverá fornecer o código meios de verificação relativo ao serviço
contratado;

3. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade
no momento da entrega da documentação de contratação.

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

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
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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) serviços(s) e/ou
produto(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. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

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

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

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

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

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

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
Item 1 (Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta)
licenças Horizon Standard Add-On, com direito a update para versão mais
atual)

Fornecimento de subscrição de suporte do VMWare Horizon, atrelado ao
contrato 479613964 com atualização para a nova versão do VMware
Horizon Standard na modalidade Term Edition Add-on;
Horizon Standard Add-On para 30 usuários concorrentes:

30 VMware Horizon per Concurrent User;
30 VMware Horizon Standard Add-On;

Garantia/suporte por um período de 36 meses, com atendimento básico
8x5 (Basic Support);
Com direitor à Upgrade de versão.

 

Item 2 (Licenças Horizon Standard Add-On  versão mais atual com suporte de 36
(trinta e seis) meses)

Fornecimento de subscrição do VMware Horizon Standard Term Edition Add-on
para 10 (dez) usuários concorrentes (CCU);

Deverá possuir suporte de 36 (trinta e seis) meses, contemplando o fornecimento
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de atualizações do software ofertado (correções, “patches”, “updates” ou novas
“releases”), quando disponíveis, sem custo adicional, mão de obra para suporte e
atendimento remoto, no regime 8 x 5, 8 (oito) horas por dia e 5(cinco) dias por
semana.

 

Item 3 (Vouchers de Treinamento Oficial VMware)

Vouchers de treinamento oficial VMware (Course Catalog) de maneira,
dada a permanência da pandemia, on-line ou presencial;
Treinamento Oficial VMware Horizon 8 ou versão mais atual: Deploy and
Manage ou equivalente;
Validade mínima de 12 meses.

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

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

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

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

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

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

1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;

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

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

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

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

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

Recebimento do Objeto:

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

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

3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.

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

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

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.

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

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

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

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

3. O pagamento ocorrerá num  prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela
fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº
07/2021 e Resolução  TRE-al nº 15.787/2017.

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

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de software, cujos direitos autorais do fabricante são
resguardados por legislação nacional e internacional.
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Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

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

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

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

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

b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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;

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

iii. 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.

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.

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

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

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

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência de:

Solução de virtualização VMware Horizon

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

 

Esta contratação não contém modelos de documentos.

 
Maceió, 21 de outubro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 21/10/2021, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 21/10/2021, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0963341 e o código CRC ED689DF7.

0004679-07.2021.6.02.8000 0963341v4
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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 outubro de 2021.
À SEIC
 
Sra. Chefe,
 
Com base nos apontamento do evento 0962557 e

em atenção ao Despacho SEIC 0962559, envio Termo de
Referência atualizado 0963341, após correção de redação em
relação ao de evento 0963237.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 21/10/2021, às 14:47, 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
0963348 e o código CRC 56299145.
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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 outubro 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.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 21/10/2021, às 17:00, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0963600 e o código CRC 633ED9DE.
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E-mail - 0963703

Data de Envio: 
  21/10/2021 17:48:02

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

Para:
    ronaldo_araujo@hp.com
    alexandre.barros@g3solutions.com.br
    andre.brasileiro@suporteinformatica.com
    guilherme@infiniit.com.br
    bsabino@swt.com.br
    horidan@plugnetshop.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    contato@suporteinformatica.com
    charles@infiniit.com.br
    vendas@plugnetshop.com.br
    janderson@plugnetshop.com.br
    gpereira@supriservice.com.br
    willian@aptasolucoes.com.br
    marcio.januario@added.com.br
    jrcardoso@solus-it.com.br
    breno@plugnetshop.com.br
    marcos@plugnetshop.com.br
    max@plugnetshop.com.br
    comercial@telc.com.br
    comercial@supriservice.com.br
    vendas@supriservice.com.br
    bruna.ramao@service.com.br
    brasoftware@brasoftware.com.br
    GOVERNO@BRASOFTWARE.COM.BR
    LICITACAO@ZOOMTECNOLOGIA.COM.BR
    TUBARAOSOFTWARE@GMAIL.COM
    roger.fischmann@compushop.com.br
    eli@newsupri.com.br
    support@equinix.com
    contato@chipcia.com.br
    servicedesk@teletex.com.br
    unitech-ssa@unitech-rio.com.br
    unitech-bsb@unitech-rio.com.br
    unitech-sp@unitech-rio.com.br
    unitech-rio@unitech-rio.com.br
    contato@provideit.com.br
    contato@solutis.com.br
    licitacao@teletex.com.br
    compushop@compushop.com.br
    eduardo@aspectu.com.br
    contato@trustcontrol.com.br
    suporte@readyti.com.br
    contato@aliancatecnologia.com
    contato@itone.com.br
    comercial@rasv.com.br
    sd@storback.com.br
    vendas@dinatechbrasil.com.br
    contato@atrioti.com.br
    contato@atrioti.com
    contato@ios.com
    contato@futturaam.com.br
    contato@columbiati.com.br
    thiago.tore@columbiati.com.br
    vanessa.miranda@added.com.br
    cotacao@integreti.com.br
    comercial@memora.com.br
    henrique.girao@memora.com.br
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Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias.

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações
acessórias, conforme Termo de Referência anexo, que sofreu alteração em seu item 3.1 - Descrição do
objeto, para os itens 1 e 3.

Em virtude disto, ratificamos solicitação de 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_0963341.html
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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 outubro de 2021.
Reporto-me ao Despacho STI 0963600 para,

ressalvados os aspectos técnicos da área de TIC, aprovar
o Termo de Referênca - TIC 33 (doc. 0963341), ajustado aos
parâmetros da instrução, conforme assinalado no Despacho
COINF 0963348.

Devolvo, assim, os autos à SEIC, para continuidade
da instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/10/2021, às 01:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0964560 e o código CRC 94B60C73.
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De: Canais <canais@memora.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: "lisianacintra@gmail.com" <lisianacintra@gmail.com>, Canais <canais@memora.com.br>
Data: 26/10/2021 09:41 AM
Assunto: [seic] RES: Aquisição de licenças VMware Horinz  e contratações acessórias.

Bom dia, Prezada Lisiana.

Segue anexa nossa Proposta Es ma va nº 214/2021 referente a contratação de licenças VMware Horinz e
contratações acessórias.

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Marina Pio

Diretoria Comercial

+55 61 3963-0030/ 3771-8243
+55 61 99152-9222

marina.pio@memora.com.br

http://www.memora.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 21 de outubro de 2021 17:48
Para: ronaldo_araujo@hp.com; alexandre.barros@g3solu ons.com.br; andre.brasileiro@suporteinforma ca.com;
guilherme@infiniit.com.br; bsabino@swt.com.br; horidan@plugnetshop.com.br; pct@pc nforma ca.com.br;
contato@suporteinforma ca.com; charles@infiniit.com.br; vendas@plugnetshop.com.br;
janderson@plugnetshop.com.br; gpereira@supriservice.com.br; willian@aptasolucoes.com.br;
marcio.januario@added.com.br; jrcardoso@solus-it.com.br; breno@plugnetshop.com.br;
marcos@plugnetshop.com.br; max@plugnetshop.com.br; comercial@telc.com.br;
comercial@supriservice.com.br; vendas@supriservice.com.br; bruna.ramao@service.com.br;
braso ware@braso ware.com.br; GOVERNO@BRASOFTWARE.COM.BR;
LICITACAO@ZOOMTECNOLOGIA.COM.BR; TUBARAOSOFTWARE@GMAIL.COM;
roger.fischmann@compushop.com.br; eli@newsupri.com.br; support@equinix.com; contato@chipcia.com.br;
servicedesk@teletex.com.br; unitech-ssa@unitech-rio.com.br; unitech-bsb@unitech-rio.com.br; unitech-
sp@unitech-rio.com.br; unitech-rio@unitech-rio.com.br; contato@provideit.com.br; contato@solu s.com.br;
licitacao@teletex.com.br; compushop@compushop.com.br; eduardo@aspectu.com.br;
contato@trustcontrol.com.br; suporte@ready .com.br; contato@aliancatecnologia.com; contato@itone.com.br;
comercial@rasv.com.br; sd@storback.com.br; vendas@dinatechbrasil.com.br; contato@atrio .com.br;
contato@atrio .com; contato@ios.com; contato@fu uraam.com.br; contato@columbia .com.br;
thiago.tore@columbia .com.br; vanessa.miranda@added.com.br; cotacao@integre .com.br; Comercial Memora
<comercial@memora.com.br>; Henrique Girão Moreira <henrique.girao@memora.com.br>
Assunto: Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias.

Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações acessórias,
conforme Termo de Referência anexo, que sofreu alteração em seu item 3.1 - Descrição do objeto, para os itens 1 e
3.

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

Anexados:

Arquivo: Proposta Memora Nº
214-2021 - TRE-AL.pdf

Tamanho:
1146k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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E-mail - 0966795

Data de Envio: 
  28/10/2021 14:11:12

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

Para (com cópia oculta):
    ronaldo_araujo@hp.com
    alexandre.barros@g3solutions.com.br
    andre.brasileiro@suporteinformatica.com
    guilherme@infiniit.com.br
    bsabino@swt.com.br
    horidan@plugnetshop.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    contato@suporteinformatica.com
    charles@infiniit.com.br
    vendas@plugnetshop.com.br
    janderson@plugnetshop.com.br
    gpereira@supriservice.com.br
    willian@aptasolucoes.com.br
    marcio.januario@added.com.br
    jrcardoso@solus-it.com.br
    breno@plugnetshop.com.br
    marcos@plugnetshop.com.br
    max@plugnetshop.com.br
    comercial@telc.com.br
    comercial@supriservice.com.br
    vendas@supriservice.com.br
    bruna.ramao@service.com.br
    brasoftware@brasoftware.com.br
    GOVERNO@BRASOFTWARE.COM.BR
    LICITACAO@ZOOMTECNOLOGIA.COM.BR
    TUBARAOSOFTWARE@GMAIL.COM
    roger.fischmann@compushop.com.br
    eli@newsupri.com.br
    support@equinix.com
    contato@chipcia.com.br
    servicedesk@teletex.com.br
    unitech-ssa@unitech-rio.com.br
    unitech-bsb@unitech-rio.com.br
    unitech-sp@unitech-rio.com.br
    unitech-rio@unitech-rio.com.br
    contato@provideit.com.br
    contato@solutis.com.br
    licitacao@teletex.com.br
    compushop@compushop.com.br
    eduardo@aspectu.com.br
    contato@trustcontrol.com.br
    suporte@readyti.com.br
    contato@aliancatecnologia.com
    contato@itone.com.br
    comercial@rasv.com.br
    sd@storback.com.br
    vendas@dinatechbrasil.com.br
    contato@atrioti.com.br
    contato@atrioti.com
    contato@ios.com
    contato@futturaam.com.br
    contato@columbiati.com.br
    thiago.tore@columbiati.com.br
    vanessa.miranda@added.com.br
    cotacao@integreti.com.br
    admvendas@newsupri.com.br
    junior@newsupri.com.br
    vendas@newsupri.com.br
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Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias.

Mensagem: 
  Prezados(as),

Reiteramos pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações acessórias,
conforme Termo de Referência em anexo.

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

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL 
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0963341.html
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De: Charles Martins <charles@infiniit.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 28/10/2021 02:26 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Proposta. Aquisição de licenças VMware Horinz  e contratações acessórias.

Boa tarde Ana, tudo bem.

O processo de renovação de licenças de VMware Horizon foi totalmente
alterado pelo fabricante e existem algumas possibilidade para vocês
procederem com esta renovação. Precisa ser avaliado qual o melhor
cenário junto ao pessoal de TI.
A Garantia/suporte com atendimento básico 8x5 (Basic Support) conforme
solicitado no TR não pode mais ser feita para este produto pelas novas
regras. Agora, somente Garantia/Suporte Production - 24x7. Sugiro
entrarem em contato com o representante do fabricante para a sua região
para que sejam apresentadas as novas opções de renovação para vocês.

Att,
Charles C. Martins | Gerente de Licitações |  T - +55 (51) 3061-6800 -
Ramal: 5010 - Cel: +55 (51) 99313-3685
   RS  - Rua Dom Pedro II, 349 conj. 704 | Bairro São João | Porto
Alegre/RS | CEP 90.550-142
   S - www.infiniit.com.br

A INFINIIT é especializada em soluções para ambientes de TI, integrando
hardware, software e serviços.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 28 de outubro de 2021 14:11
Assunto: Solicitação. Proposta. Aquisição de licenças VMware Horinz e
contratações acessórias.

Prezados(as),

Reiteramos pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz
e contratações acessórias, conforme Termo de Referência em anexo.

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

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas.

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-
feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL  
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CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2021.
À COINF,
 
Encaminhamos as considerações trazidas pela empresa

Infiniit sobre o termo de referência 0963341 para análise, evento
0966829.

 Solicitamos, ainda, a avaliação da proposta da empresa
Memora, evento 0965378.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 28/10/2021, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0966833 e o código CRC 429E7338.

0004679-07.2021.6.02.8000 0966833v1
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De: Mauricio Moreno <mauricio.moreno@columbiati.com.br>
Para: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
CC: Mauro Cezar <mauro.cezar@columbiati.com.br>
Data: 28/10/2021 03:17 PM
Assunto: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Aquisição de licenças VMware Horinz  e contratações acessórias.

Boa tarde Ana Paula,

Agradecemos a consulta mas declinaremos da participação por questões
operacionais.

Seguimos a disposição para futuras consultas

Att

Mauricio Moreno
Columbia Integração
11 9 8108 0984

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 28 de outubro de 2021 14:11
Assunto: Solicitação. Proposta. Aquisição de licenças VMware Horinz e
contratações acessórias.

 ATENÇÃO: Esta mensagem foi enviada por um REMETENTE EXTERNO

Prezados(as),

Reiteramos pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz
e contratações acessórias, conforme Termo de Referência em anexo.

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

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas.

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-
feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
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Anexados:

Arquivo:
Termo_de_Referencia___TIC_0963341.html

Tamanho:
106k

Tipo de
Conteúdo:
text/html
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De: Max Pereira <max@plugnetshop.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: Breno Tavares <breno@plugnetshop.com.br>, Marcos Cesar <marcos@plugnetshop.com.br>
Data: 28/10/2021 07:22 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Proposta. Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias.

Prezadas,

Segue nossa proposta.

Pedimos desculpas pela demora.

Atenciosamente,

Max Sitcovsky

Plugnet Informática

Cel: (81) 9 9294-7207

E-mail: max@plugnetshop.com.br

Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) e os arquivos nela contidos é confidencial e legalmente protegida, somente
podendo ser usada pelo indivíduo ou entidade a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá
devolvê-la ao remetente e, posteriormente, apagá-la, pois, a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do
conteúdo desta mensagem são expressamente proibidos.

This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is
protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of
this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

Em qui., 28 de out. de 2021 às 14:11, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE
CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezados(as),

Reiteramos pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware
Horinz e contratações acessórias, conforme Termo de Referência em
anexo.

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

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-
feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió -
AL       
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CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexados:

Arquivo: Proposta_TRE-
AL_VMWARE_Serviços_28102021_v1.pdf

Tamanho:
258k

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

 

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2021.
À COINF
Em complemento ao despacho SEIC 0966833 solicitamos

a análise da segunda proposta, enviada pela empresa Plugnet
0967593.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 03/11/2021, às 13:19, 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
0967594 e o código CRC 6A51D148.

0004679-07.2021.6.02.8000 0967594v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2021.
À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Entendemos que a proposta 0967593 está de

acordo com as características técnicas exigidas.
 
Atencisamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 03/11/2021, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0968136 e o código CRC 278E8CCC.

0004679-07.2021.6.02.8000 0968136v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 35 / 2021

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Aquisição de licenças VMware Horinz  e contratações acessórias.

02. Quantidades

Lote: único

Item Descrição Qtd

01
Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta)
licenças Horizon 7 Standard Add-On, com direito a update para versão
mais atual

01

02 Licenças Horizon 7  Standard Add-On ou versão mais atual com
suporte de 36 (trinta e seis) meses 04

03 Vouchers de Treinamento Oficial VMware 04

 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

A contratação em tela pretende aprimorar o uso da plataforma de virtualização
VMware deste Tribunal, dotando a COINF/STI de ferramentas que permitem um melhor gerenciamento 
e maior produtividade em relação aos desktops, bem como auxiliar em situações que exijam
aprimoramento na utilização de recursos virtualizados.

04. Valor Estimado

 

Item Valor (R$) Total (R$)
01   

02   

03   

 

05. Justificativa

Com o auto grau de dependência de ativos de tecnologia da informação para fornecimento de serviços e sistemas
(SEI, ELO, acesso à Internet. Intranet, ASI, sistema de diárias, SADP, SJUR, etc.) se faz necessário adotar
ferramentas avançadas de melhor gerenciamento do ambiente virtualizado de sustentação , para minizar tempos
de inoperância ou aprimoramento do uso de recursos limitados de máquinas reais.

Por outro lado, face à limitação de quadro especializado, dotar as equipes de ferramenta que auxílie na gerência e
na preparação e disponibilização de desktops, neste caso, virtualizados.

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

07. Adjudicação
Por Lote. É exigida a adjudicação por lote para garantir que o fornecimento do software, treinamento oficial e
serviço de implantação seja de um único desenvolvedor, evitando-se incompatibilidade entre os itens
componentes, ou mesmo, que se veja a Administração sem condições de implantar/usar o prentendido por falta,
incapacidade de gerência de ambiente virtual, derivada de fracasso parcial de itens.

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega

Item 01 e 02: Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br

Item 03: Centro de treinamento oficial do fabricante

 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de Administração: Por se tratar de aquisição/contratação

ordinária, nos moldes do Despacho GSAD 0945085

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Aquisição de licenças VMware Horinz  e contratações acessórias.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Aquisição de licenças VMware Horinz  e contratações acessórias.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para
organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação. Assim, no âmbito do TRE/AL,
qualquer perda de dados ou informações pode causar o comprometimento da imagem
e dos serviços prestados por este órgão, com efeito no plano interno e no atendimento
ao público.

Neste contexto, como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes de
falhas graves se torna necessária, em compasso como forma de acompanhar as
demandas relativas à propria evolução tecnológica, a aquisição de software que
propície maior controle e gerência sobre o ambiente viatualizado baseado no VMware,
principal base de serviço deste Regional, além das contratações acessórias de
treinamento oficial e serviço de implantação.

Outrossim, dada a limitação da força de trabalho especializado é indispensável a busca
por ferramental que possa automatizar atividades de forma que os profissionais
possam forcar em outras atividades de maior relevância, controle e aprimoramento.

Neste contexto, com base no legado VMware, é que entra a ferramenta Horizon 7 que
propriciará virtualização de desktops, com tempo reduzido, maior padronização. Desta
forma, a elevar, como ganho subjacente a satisfação do usuário que sofrerá por menor
tempo para ter desktops configurados e/ou substituídos.

 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Aprimorar a gerência do ambiente virtualizado baseado em

VMware.
Padronizar a preparação e disponibilização de desktops virtuais.
Desafogar as equipe de TI em número limitado.
Aumentar a performace do ambiente virtualizado.
Aumentar a satisfação do usuário pela mitigação de tempos de

parada e/ou disponibilização de desktops.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

1. Horizon :
1. Possibilitar a virtualização de desktops;
2. Com o tempo, reduzir custos de aquisição de novos equipamentos.

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

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): garantir
alta disponibilidade dos serviços essenciais; b) aprimorar as medidas de segurança de
dados (sistemas de arquivos e backup).

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

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC; e
2. Aprimorar a segurança da informação.

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

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0004679-07.2021.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A estimativa inicial para os quantitativos necessários para
atender à demanda do TRE/AL, foi realizada durante a fase paralela aos
Estudos Preliminares.

 
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
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Entendemos, salvo juízo superior, que os softwares pretendida
pode ser fornecida por qualquer revenda VMware.

 
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se

vislumbrou alternativa que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O serviço a ser contratado possuem características específicas
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.

 
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de

produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento.
 
Adjudicação será por lote.

2.10 Vigência
A vigência da garantia/suporte será de 36 (trinta e seis) meses
 

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.

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

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

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

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 

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

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

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

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

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer

adequação por se tratar de produto em pleno uso por este Tribunal.demanda
muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao
fabricante;

2. O licitrante deverá fornecer o código meios de verificação relativo ao serviço
contratado;

3. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade
no momento da entrega da documentação de contratação.

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

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
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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) serviços(s) e/ou
produto(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. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

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

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

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

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

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

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
Todas as especificações apresentadas são mínimas, sendo aceitas
características superiores desde que compatíveis com o exigido.
 
Item 1 (Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta)
licenças Horizon Standard Add-On, com direito a update para versão mais
atual)

Fornecimento de subscrição de suporte do VMWare Horizon, atrelado ao
contrato 479613964 com atualização para a nova versão do VMware
Horizon Standard na modalidade Term Edition Add-on;
Horizon Standard Add-On para 30 usuários concorrentes:

30 VMware Horizon per Concurrent User;
30 VMware Horizon Standard Add-On;

Garantia/suporte por um período de 36 meses, com atendimento 24x7;
Com direito a upgrade de versão.

 

Item 2 (Licenças Horizon Standard Add-On  versão mais atual com suporte de 36
(trinta e seis) meses)

Fornecimento de subscrição do VMware Horizon Standard Term Edition Add-on
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para 10 (dez) usuários concorrentes (CCU);

Deverá possuir suporte de 36 (trinta e seis) meses, contemplando o fornecimento
de atualizações do software ofertado (correções, “patches”, “updates” ou novas
“releases”), quando disponíveis, sem custo adicional, mão de obra para suporte e
atendimento remoto, no regime 24x7.

 

Item 3 (Vouchers de Treinamento Oficial VMware)

Vouchers de treinamento oficial VMware (Course Catalog) de maneira,
dada a permanência da pandemia, on-line ou presencial;
Treinamento Oficial VMware Horizon 8 ou versão mais atual: Deploy and
Manage ou equivalente;
Validade mínima de 12 meses.

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

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

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

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

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

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

1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;

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

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

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

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

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

Recebimento do Objeto:

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

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

3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.

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

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

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.

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

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

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

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

3. O pagamento ocorrerá num  prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela
fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº
07/2021 e Resolução  TRE-al nº 15.787/2017.

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
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se refere ao fornecimento de software, cujos direitos autorais do fabricante são
resguardados por legislação nacional e internacional.

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

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

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

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

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

b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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;

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

iii. 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.

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.

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

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

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

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência de:

Solução de virtualização VMware Horizon

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

 

Esta contratação não contém modelos de documentos.

 
Maceió, 04 de novembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 04/11/2021, às 10:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0968396 e o código CRC 5FE85338.

0004679-07.2021.6.02.8000 0968396v5
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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 novembro de 2021.
À STI
 
Senhor Secretário,
 
Submeto o Termo de Referência 0968396 para

avaliação, nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº
182/2013 e do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018.

Por oportuno, informo que foram necessárias
alterações pontuais no descritivo dos itens 1 e 2 devido à
mudança de política de suporte da VMware, conforme
indicado por empresa revenda dos produtos deste fabricante
(doc. 0966829).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 04/11/2021, às 10:51, 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
0968405 e o código CRC 9291DA52.

0004679-07.2021.6.02.8000 0968405v1
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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 novembro de 2021.
À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Com base nas informações fornecidas pela empresa

Infiniit, doc. 0966829, realizamos consulta e de fato
confirmamos a alteração nos termos do suporte técnico da
VMware e, desta forma, realizamos ajustes no Termo de
Referência, doc. 0968396, para refletir esta nova realidade de
mercado.

Quanto à proposta apresentada pela empresa
Memora 0968396, apesar de não ir de encontro às exigências
do termo de referência, aparenta quanto ao Item 02, salvo
superior juízo, estar com um valor abaixo do praticado pelo
mercado, podendo ter havido algum equívico quando da
elaboração da proposta.

 
Atencisamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 04/11/2021, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0968415 e o código CRC 7654D8AA.

0004679-07.2021.6.02.8000 0968415v1

Despacho COINF 0968415         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 150



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

 

DESPACHO

Maceió, 04 de novembro 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 o novo termo de referência
apresentado nestes autos.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 04/11/2021, às 13:32, 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
0968525 e o código CRC 8D688FD2.
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De: Max Pereira <max@plugnetshop.com.br>
Para: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Data: 04/11/2021 03:31 PM
Assunto: Re: [seic] Solicitação. Proposta. Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias.

Prezada,

Foi emitido pelo fabricante um desconto significativo para renovação
das licenças que o TRE-AL já possui. 

Assim segue proposta atualizada contendo o desconto fornecido pelo
fabricante para o item 1 da proposta.

Atenciosamente,

Max Sitcovsky

Plugnet Informática

Cel: (81) 9 9294-7207

E-mail: max@plugnetshop.com.br

Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) e os arquivos nela contidos é confidencial e legalmente protegida, somente
podendo ser usada pelo indivíduo ou entidade a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá
devolvê-la ao remetente e, posteriormente, apagá-la, pois, a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do
conteúdo desta mensagem são expressamente proibidos.

This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is
protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of
this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

Em qua., 3 de nov. de 2021 às 13:21, Ana Paula Gomes Silva
<anasilva@tre-al.jus.br> escreveu:

Boa tarde Max,

Obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: Max Pereira <max@plugnetshop.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Cc: Breno Tavares <breno@plugnetshop.com.br>, Marcos Cesar
<marcos@plugnetshop.com.br>
Date: Thu, 28 Oct 2021 19:22:14 -0300
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Subject: [seic] Solicitação. Proposta. Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações
acessórias.

Prezadas,

Segue nossa proposta.

Pedimos desculpas pela demora.
Atenciosamente,

Max Sitcovsky
Plugnet Informática
Cel: (81) 9 9294-7207

E-mail: max@plugnetshop.com.br

Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) e os arquivos nela contidos é confidencial e legalmente protegida, somente
podendo ser usada pelo indivíduo ou entidade a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá
devolvê-la ao remetente e, posteriormente, apagá-la, pois, a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do
conteúdo desta mensagem são expressamente proibidos.

This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose,
and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or
distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

Em qui., 28 de out. de 2021 às 14:11, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezados(as),

Reiteramos pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e contratações
acessórias, conforme Termo de Referência em anexo.

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

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às
13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL       
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexados:
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Arquivo: Proposta_TRE-
AL_VMWARE_Serviços_04112021_v2.pdf

Tamanho:
259k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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E-mail - 0968806

Data de Envio: 
  04/11/2021 16:07:24

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

Para:
    charles@infiniit.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias. TR Atualizado.

Mensagem: 
  SEI 0004679-07.2021.6.02.8000

Prezado Charles,

Boa tarde,

Após envio para análise da unidade técnica - COINF das ponderações trazidas por essa empresa sobre os
termos do suporte técnico da VMware, a unidade atualizou o termo de referência, ao qual segue em
anexo e, oportunamente, solicitamos a apresentação de proposta de preços.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0968396.html
    E_mail_0966829_Email._Consideracoes_TR._Infiniit..pdf
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E-mail - 0968821

Data de Envio: 
  04/11/2021 16:17:18

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

Para (com cópia oculta):
    ronaldo_araujo@hp.com
    alexandre.barros@g3solutions.com.br
    andre.brasileiro@suporteinformatica.com
    pct@pctinformatica.com.br
    contato@suporteinformatica.com
    gpereira@supriservice.com.br
    willian@aptasolucoes.com.br
    marcio.januario@added.com.br
    jrcardoso@solus-it.com.br
    comercial@telc.com.br
    comercial@supriservice.com.br
    vendas@supriservice.com.br
    bruna.ramao@service.com.br
    TUBARAOSOFTWARE@GMAIL.COM
    roger.fischmann@compushop.com.br
    eli@newsupri.com.br
    support@equinix.com
    contato@chipcia.com.br
    servicedesk@teletex.com.br
    unitech-ssa@unitech-rio.com.br
    unitech-bsb@unitech-rio.com.br
    unitech-sp@unitech-rio.com.br
    unitech-rio@unitech-rio.com.br
    contato@provideit.com.br
    contato@solutis.com.br
    licitacao@teletex.com.br
    compushop@compushop.com.br
    eduardo@aspectu.com.br
    contato@trustcontrol.com.br
    suporte@readyti.com.br
    contato@aliancatecnologia.com
    contato@itone.com.br
    comercial@rasv.com.br
    sd@storback.com.br
    vendas@dinatechbrasil.com.br
    contato@atrioti.com.br
    contato@atrioti.com
    contato@ios.com
    contato@futturaam.com.br
    vanessa.miranda@added.com.br
    cotacao@integreti.com.br
    admvendas@newsupri.com.br
    junior@newsupri.com.br
    vendas@newsupri.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias.

Mensagem: 
  SEI 0004679-07.2021.6.02.8000

Licenças VMware Horinz e contratações acessórias.

Prezados(as)

Boa tarde,
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Após uma atualização no termo de referência, sobre os termos do suporte técnico da VMware,
encaminhamos termo de referência atualizado em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-la por e-mail.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL 
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0968396.html
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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 novembro de 2021.
Acuso ciência do Despacho STI 0968525, com base

no qual ratifico a aprovação do TR, para os efeitos da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.

Nestes termos, devolvo os autos à SEIC, para
continuidade da instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/11/2021, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0968869 e o código CRC 419F54DB.

0004679-07.2021.6.02.8000 0968869v1
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De: Vanessa Aparecida de Lana Miranda <Vanessa.Miranda@added.com.br>
Para: Marcio Henrique Januario <Marcio.Januario@added.com.br>
CC: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
Data: 04/11/2021 04:23 PM
Assunto: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Aquisição de licenças VMware Horinz  e contratações acessórias.

Marcio, boa tarde!

Por gentileza, retornar para Ana Paula que está em cópia.

Att,

Vanessa Miranda
Inside Sales
+55 11 2126-3654
vanessa.miranda@added.com.br
www.added.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de novembro de 2021 16:17
Assunto: Solicitação. Proposta. Aquisição de licenças VMware Horinz e
contratações acessórias.

SEI 0004679-07.2021.6.02.8000

Licenças VMware Horinz e contratações acessórias.

Prezados(as)

Boa tarde,

Após uma atualização no termo de referência, sobre os termos do suporte
técnico da VMware, encaminhamos termo de referência atualizado em
anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de
inviabilidade, favor informá-la por e-mail.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas.
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Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-
feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Conheça a nossa Política de Privacidade<https://added.com.br/politica-
de-privacidade/>

Nós protegemos sua jornada para a nuvem! O caminho mais seguro para a
nuvem é através de uma sólida base física e virtual. A Added sabe como
lhe ajudar a otimizar as vantagens em cada etapa ao longo de sua
jornada para a nuvem, sempre priorizando a segurança do seu ambiente.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL
O presente e-mail é destinado somente às pessoas acima especificadas,
podendo conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas.
Se você não for um dos destinatários do presente e-mail e/ou anexos,
favor providenciar a exclusão permanente do original e de qualquer
cópia / impressão que tenha sido realizada. A disseminação,
distribuição ou cópia do presente e-mail por pessoas não autorizadas
sujeitará o infrator às penalidades legais.

Anexados:

Arquivo:
Termo_de_Referencia___TIC_0968396.html

Tamanho:
96k

Tipo de
Conteúdo:
text/html
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De: Charles Martins <charles@infiniit.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 04/11/2021 05:20 PM

Assunto: [seic] RES: Solicitação. Proposta. Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias. TR
Atualizado.

Certo Ana,
Vou providenciar conforme TR atualizado. Assim que receber a cotação do
fabricante formalizo a proposta para você.

Att,
Charles C. Martins | Gerente de Licitações |  T - +55 (51) 3061-6800 -
Ramal: 5010 - Cel: +55 (51) 99313-3685
   RS  - Rua Dom Pedro II, 349 conj. 704 | Bairro São João | Porto
Alegre/RS | CEP 90.550-142
   S - www.infiniit.com.br

A INFINIIT é especializada em soluções para ambientes de TI, integrando
hardware, software e serviços.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de novembro de 2021 16:07
Para: Charles Martins <charles@infiniit.com.br>
Assunto: Solicitação. Proposta. Aquisição de licenças VMware Horinz e
contratações acessórias. TR Atualizado.

SEI 0004679-07.2021.6.02.8000

Prezado Charles,

Boa tarde,

Após envio para análise da unidade técnica - COINF das ponderações
trazidas por essa empresa sobre os termos do suporte técnico da VMware,
a unidade atualizou o termo de referência, ao qual segue em anexo e,
oportunamente, solicitamos a apresentação de proposta de preços.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas.

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-
feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
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Ana Silva <anapgsilva0706@gmail.com>

[seic] RES: Solicitação. Proposta. Aquisição de licenças VMware Horinz e
contratações acessórias.
1 mensagem

Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br> 4 de novembro de 2021 19:35
Responder a: anasilva@tre-al.jus.br
Para: anapgsilva0706@gmail.com

Boa Tarde, Prezados.
Tudo bem?

Segue anexo a proposta comercial para o fornecimento de licenças de VMware
Horizon conforme solicitado e em conformidade com o Termo de Referência.

Em caso dúvidas, estamos à disposição.

Att.,
Willian C. Pegorini
(65) 98126-6811
Willian@aptasolucoes.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 28 de outubro de 2021 13:11
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Proposta. Aquisição de licenças VMware Horinz e
contratações acessórias.

Prezados(as),

Reiteramos pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir licenças VMware Horinz e
contratações acessórias, conforme Termo de Referência em anexo.

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

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL       
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

APTA - Proposta TRE-AL - VMWARE HORIZON.pdf
116K
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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 novembro de 2021.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se da aquisição de licenças VMware Horinz e

contratações acessórias, de acordo especificações constantes no
termo de referência 0968396.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para estimativa de preços, conforme disposto no art. 8º
da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 - Despachos GSAD 0953318 e
SAD 0968869. 

 
Recebemos as propostas das empresas Memora 0965378,

Plugnet 0968780, Apta 0969274 e Decision 0970453, conforme
detalhamento a seguir, sendo estimado o valor total em R$
248.196,21 (duzentos e quarenta e oito mil cento e noventa e seis
reais e vinte e um centavos).

 

Item Descrição Qtd

DECISION APTA PLUGNET MEMORA Valores médios
Valor Valor Valor Valor

Unitário
(R$) Total (R$) Unitário

(R$) Total (R$) Unitário
(R$) Total (R$) Unitário

(R$) Total (R$) Unitário
(R$) Total (R$)

1

Renovação de
suporte por 36
(trinta e seis)
meses das 30

(trinta) licenças
Horizon

7 Standard Add-
On, c/direito a
update para
versão mais

atual

1 32.730,91 32.730,91 51.300,00 51.300,00 49.500,00 49.500,00 36.991,35 36.991,35 42.630,57 42.630,57

2

Licenças Horizon
7  Standard Add-

On ou versão
mais atual com
suporte de 36
(trinta e seis)

meses

4 28.957,63 115.830,52 41.890,00 167.560,00 42.100,00 168.400,00 22.829,62 91.318,48 33.944,31 135.777,25

3
Vouchers de
Treinamento

Oficial VMware 
4 19.028,99 76.115,96 12.130,00 48.520,00 12.000,00 48.000,00 26.629,40 106.517,60 17.447,10 69.788,39

Total R$ 224.677,39 R$ 267.380,00 R$ 265.900,00 R$ 234.827,43 R$ 248.196,21
 

 
Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade

Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nº  7.892/2013 e 10.024/2019, com
ampla participação. CATSER: 24333.

 
À deliberação superior.
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 09/11/2021, às 13:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 09/11/2021, às 13:20, 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
0970964 e o código CRC 5F9AF43E.
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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 novembro de 2021.

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Tratam os presentes autos de aquisição de licenças

VMware Horinz  e contratações acessórias, de acordo com o Termo
de Referência - TIC 35, 0968396.

 
Constam deste feito a aprovação do Termo de Referência,

Despacho GSAD 0964560, bem como a pesquisa de preços, Despacho
SEIC 0970964.

 
Nesse sentido, dando continuidade ao trâmite,

encaminho o procedimento em tela à SLC, para para elaboração da
minuta do instrumento convocatório, em atendimento do artigo 4º,
Inciso IX, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, com consequente
remessa à AJ-DG para a competente análise.

 
Concomitantemente, à COFIN para realização da

respectiva reserva de crédito.
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 09/11/2021, às 13:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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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 novembro de 2021.
À SGO.
 
Prezados,
 
Encaminho o presente para RESERVA DE CRÉDITO nos

termos da instrução processual retro.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 09/11/2021, às 14:29,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0971151 e o código CRC 9BF5667A.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  
  

MMIINNUUTTAA  
 

PROCESSO Nº: 0001231-26.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
(LOTE ÚNICO)  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 

Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
Horário de Abertura: XX horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR 
LOTE (LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a 
aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias,  tudo de acordo 
com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste 
Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, 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 a aquisição de licenças VMware Horinz 
e contratações acessórias, conforme especificações descritas no Anexo I deste 
edital. 
 
2 – DOS PRAZOS 
 
2.1. O prazo máximo para fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos após o 
recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente, por e-mail ou ofício, 
o que ocorrer primeiro. 
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2.2.       Os serviços de suporte deverão ser disponibilizados durante um período 
de 36 (trinta e seis) meses. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO  
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à 
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

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

3.2. 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. 

3.3.  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). 
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3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” 

ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

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

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49;  

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. 

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

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua 

forma eletrônica. 
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4.2. 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. 

4.3.  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. 

4.4.  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. 

4.5.  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. 

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

desclassificação no momento da habilitação. 

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

5.1.  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.  

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

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

5.3. 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. 

5.4. 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. 
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5.5.  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.  

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

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. 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. 

5.8. 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. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a)  Valor total de cada item que compõe o lote ofertado; 

b) Descrição detalhada de cada item que compõe o lote ofertado, contendo as 

informações similares à especificação constante no Anexo I.  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

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

contar da data de sua apresentação.  
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6.6.  O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do 

sistema COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado 

por um dos critérios de margem de preferência indicados neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.7.1. 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. 

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

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

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

7.2. 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.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 
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7.5. 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.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item que compõe o 
lote ofertado, sendo que sistema efetuará automaticamente o somatório para 
efeito de escalonamento. 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  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.  

7.9.  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. 

7.10.  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. 

7.11.  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. 

7.11.1. 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. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 
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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. 

7.13. 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. 

7.14. 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; 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 

licitante.  

7.17. 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.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 

Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19.     O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote (lote único), 

conforme definido neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.21.  Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se 

esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 

de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada 

pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
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7.22.  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 

proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.23.  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 

ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto. 

7.24.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.25.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.26. 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. 

7.27.  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: 

1.1.1. no país; 

1.1.2. por empresas brasileiras;  

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País; 

1.1.4. 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. 

7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  
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7.29. 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. 

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.29.2. 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.  

7.30.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

7.31.  Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos 

no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência 

previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° 

do Decreto n° 7.174, de 2010. 

7.31.1.  Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos 

termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como 

microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de 

preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no 

exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na 

mesma situação. 

7.32.  Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta 

de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema 

automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que 

estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo 

Pregoeiro. 

7.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de 

preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 

Minuta de edital (0971280)         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 181



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

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. 

8.2. 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.  

8.3.  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. 

8.3.1. Os preços máximos fixados são os descritos abaixo, que, de modo 
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em 
busca de preços inferiores. 
 

LOTE ITEM  DESCRIÇÃO   QUANTIDADE       VALOR  

 

1 

 

1 
Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses 
das 30 (trinta) licenças Horizon 7 Standard Add-On, 

c/direito a update para versão mais atual. 
1 R$ 42.630,57 

  2 
Licenças Horizon 7  Standard Add-On ou versão 

mais atual com suporte de 36 (trinta e seis) meses. 
4   R$ 135.777,25 

3 Vouchers de Treinamento Oficial VMware. 4 R$ 69.788,39 

 
8.3.1.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total  
de cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote 
ofertado. 

8.3.2.  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. 

8.4.  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. 
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8.5. 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. 

 

8.6.  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.  

8.6.1. 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.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, 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. 

8.7.  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. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. 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 8.29. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro 

verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9 – DA HABILITAÇÃO. 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 
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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: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  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. 

9.2.1. 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. 

9.2.2.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  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. 

9.5.  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. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 
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atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia 

útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. 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. 

9.5.3. 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. 

9.6. 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. 

9.7.  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. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  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. 

 

9.9.1. 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. 

 

9.10.  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: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
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b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 
as alterações ou da consolidação respectiva. 

 
9.10.2. 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; 
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e) prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicílio ou sede 

do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais e/ou estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal(is) condição(ões) mediante 

declaração da Fazenda Municipal e/ou Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

9.10.2.1. 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. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar 

a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou 

empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da 

execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-

se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 

8.538, de 2015. 

9.10.2.3.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 municipal e 

estadual e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das 

demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. 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. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 
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9.10.2.6. 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. 

9.10.2.7. 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.  

9.10.2.8. 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. 

9.10.2.9. 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. 

9.10.2.10. 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. 

9.10.2.11. 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. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no 

Edital, o licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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10.1.  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: 

b) 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. 

c) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

d) conter a descrição de cada item que compõe o lote ofertado; 

e) conter o preço unitário e total de cada item que compõe o lote ofertado. 

10.2.  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. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

10.4.  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). 

10.4.1. 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. 

10.5.  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. 

 

10.6. 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. 

 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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11 - DOS RECURSOS. 
 

1.1. 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. 

11.2.  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. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. 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. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

12.1.  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; 
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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.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. 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. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  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. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.13 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 
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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.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, objeto, 
valor, prazo de entrega e de garantia em conformidade com este edital e seus 
anexos. 
 
16.2. O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
16.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 
16.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou 
se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
17.1.     A entrega dos itens 1 e 2 deverá ser realizada por meio eletrônico para o 
e-mail coinf@tre-al.jus.br. 
 
17.2. A entrega do item 3 deverá ser feita através do Centro de Treinamento 
Oficial do fabricante. 
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17.3.      O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, 
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as 
especificações técnicas. 
 

17.3.1. Após a entrega, os bens e serviços serão submetidos à avaliação e 
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal. 

17.3.2. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos 
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do 
fabricante. 

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

17.4.  O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório, 
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto do fornecimento. 
 
17.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
17.6.  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. 
 
17.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) 
dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 18. 

 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1.  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: 
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b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de 
atraso injustificado na prestação do serviço, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto 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; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, 
será aplicada a penalidade de 20% sobre o valor da Nota de Empenho, 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, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

 
b.3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho, 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.  
 
18.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento 
de fornecimento com a Contratada. 
 
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente;  
 
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 
 
18.6.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
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18.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
18.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à 
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  
 
18.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
18.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
18.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
18.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
18.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
18.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
19 - DO PAGAMENTO. 
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19.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços, 
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 Municipal e Estadual do domicílio ou 
sede do Fornecedor; e            

                                                                                        
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

 
19.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
19.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
19.5.  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. 
 
19.6.  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% 
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19.7.  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. 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2021, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 167674 - Natureza das 
Despesas nº 33.90.39 e 33.90.40. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
21.1.  São obrigações do contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) 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; 

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. 
 

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  
 
22.1.  São obrigações da contratada: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços; 

b)Fornecer o(s) serviço(s) e/ou produto(s) conforme especificações, 
quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na 
Proposta e no Contrato; 

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

d) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento 
de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições 
estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 
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e) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável 
Técnico da Administração sobre mudanças nos dados para contato com 
a Central de Atendimento; 

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

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

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

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

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

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

l)Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades ne
cessárias para prestar a garantia on-site; 

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

n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados 
válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço 
eletrônico indicado; 
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o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que 
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e 
previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras 
previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos serviços 
objeto da contratação; 
 
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida 
Ativa da União, INSS, FGTS e Fazendas Estadual e Municipal ou estar 
registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
q) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da 
Lei nº 8.666/1993; 
 
r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato; 
 
s) 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. 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

23.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2.    Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  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. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  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.  

23.6. 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. 
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23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

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 na Administração. 

23.8. 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. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. 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. 
 
23.12. 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. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser 
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão). 
 

23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 

 
 

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

 

 

 

 

Minuta de edital (0971280)         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 200



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

 
                                                            ANXO I 
 
                                       TERMO DE REFERÊNCIA 
 

QUADRO RESUMO  

01. Objeto Aquisição de licenças VMware Horinz  e contratações acessórias. 

02. Quantidades 

Lote: único 

Item
  

                            Descrição Qtd 

01 
Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 
(trinta) licenças Horizon 7 Standard Add-On, com direito a 
update para versão mais atual 

01 

02 
Licenças Horizon 7  Standard Add-On ou versão mais 
atual com suporte de 36 (trinta e seis) meses 

04 

03 Vouchers de Treinamento Oficial VMware  04 

  

03. Resumo da Especificação do Objeto 

A contratação em tela pretende aprimorar o uso 
da plataforma de virtualização VMware deste Tribunal, dotando a 
COINF/STI de ferramentas que permitem um melhor 
gerenciamento  e maior produtividade em relação aos desktops, 
bem como auxiliar em situações que exijam aprimoramento 
na utilização de recursos virtualizados. 

04. Valor Estimado 

  

Item  Valor (R$) Total (R$) 

01     

02     

03     

  

05. Justificativa Com o alto grau de dependência de ativos de tecnologia da 
informação para fornecimento de serviços e sistemas (SEI, ELO, 
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acesso à Internet. Intranet, ASI, sistema de diárias, SADP, SJUR, 
etc.) se faz necessário adotar ferramentas avançadas de melhor 
gerenciamento do ambiente virtualizado de sustentação, para 
minizar tempos de inoperância ou aprimoramento do uso de 
recursos limitados de máquinas reais. 

Por outro lado, face à limitação de quadro especializado, dotar as 
equipes de ferramenta que auxílie na gerência e na preparação e 
disponibilização de desktops, neste caso, virtualizados. 

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

07. Adjudicação 

Por Lote. É exigida a adjudicação por lote para garantir que o 
fornecimento do software, treinamento oficial e serviço de 
implantação seja de um único desenvolvedor, evitando-se 
incompatibilidade entre os itens componentes, ou mesmo, que se 
veja a Administração sem condições de implantar/usar o 
prentendido por falta, incapacidade de gerência de ambiente 
virtual, derivada de fracasso parcial de itens. 

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI. 

09. Local de Entrega 

Item 01 e 02: Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail 
coinf@tre-al.jus.br 

Item 03: Centro de treinamento oficial do fabricante 

  

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI 

11. Unidade Gestora 
Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de 
Administração: Por se tratar de aquisição/contratação ordinária, nos 
moldes do Despacho GSAD 0945085 

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

15. Modalidade e Tipo de Licitação 

Vide 

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

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

Aquisição de licenças VMware Horinz  e contratações acessórias. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Aquisição de licenças VMware Horinz  e contratações acessórias. 

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

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para 
organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação. Assim, no âmbito do 
TRE/AL, qualquer perda de dados ou informações pode causar o comprometimento 
da imagem e dos serviços prestados por este órgão, com efeito no plano interno e 
no atendimento ao público. 

Neste contexto, como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes 
de falhas graves se torna necessária, em compasso como forma de acompanhar as 
demandas relativas à própria evolução tecnológica, a aquisição de software que 
propicie maior controle e gerência sobre o ambiente virtualizado baseado no 
VMware, principal base de serviço deste Regional, além das contratações 
acessórias de treinamento oficial e serviço de implantação. 

Outrossim, dada a limitação da força de trabalho especializado é indispensável a 
busca por ferramental que possa automatizar atividades de forma que os 
profissionais possam forçar em outras atividades de maior relevância, controle e 
aprimoramento. 

Neste contexto, com base no legado VMware, é que entra a ferramenta Horizon 7 
que propiciará virtualização de desktops, com tempo reduzido, maior 
padronização. Desta forma, a elevar, como ganho subjacente a satisfação do 
usuário que sofrerá por menor tempo para ter desktops configurados e/ou 
substituídos. 
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2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

Aprimorar a gerência do ambiente virtualizado baseado em 
VMware. 

Padronizar a preparação e disponibilização de desktops virtuais. 

Desafogar as equipe de TI em número limitado. 

Aumentar a performace do ambiente virtualizado. 

Aumentar a satisfação do usuário pela mitigação de tempos de 
parada e/ou disponibilização de desktops. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

1. Horizon : 

1. Possibilitar a virtualização de desktops; 

2. Com o tempo, reduzir custos de aquisição de novos equipamentos. 

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

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e 
governança de tecnologia da informação; 
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar 
serviços e soluções de TIC; 
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): garantir 
alta disponibilidade dos serviços essenciais; b) aprimorar as medidas de segurança 
de dados (sistemas de arquivos e backup). 

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

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC; e 

2. Aprimorar a segurança da informação. 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o 
Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de 
Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do 
Processo SEI nº 0004679-07.2021.6.02.8000 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 
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A estimativa inicial para os quantitativos necessários para 
atender à demanda do TRE/AL, foi realizada durante a fase paralela aos Estudos 
Preliminares. 

  

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

Entendemos, salvo juízo superior, que os softwares pretendida 
pode ser fornecida por qualquer revenda VMware. 

  

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se 
vislumbrou alternativa que não a renovação da garantia pretendida. 

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

O serviço a ser contratado possuem características específicas 
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução. 

  

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de 
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como 
serviço de natureza continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento. 

  

Adjudicação será por lote. 

2.10 Vigência 

A vigência da garantia/suporte será de 36 (trinta e seis) meses 

  

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

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de 
licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo 
entendimento superior contrário. 
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A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de 
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão. 

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

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

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

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

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

Para utilização do objeto não será necessária qualquer 
adequação por se tratar de produto em pleno uso por este Tribunal.demanda 
muito particular e além da previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto 
ao fabricante; 

2. O licitrante deverá fornecer o código meios de verificação relativo ao serviço 
contratado; 

3. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de 
conformidade no momento da entrega da documentação de contratação. 

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 pr
esente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 
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4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à 
boa execução das obrigações contratuais; e 

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratad
a 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) serviços(s) e/ou 
produto(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condiç
ões 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, con
forme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e 
em seus Anexos; 

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

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

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

7. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos 
equipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica, 
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na 
execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo 
descumprimento será considerado infração passível de aplicação das 
penalidades previstas neste Termo de Referência; 
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8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 

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

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

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

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

Todas as especificações apresentadas são mínimas, sendo aceitas 
características superiores desde que compatíveis com o exigido. 

  

Item 1 (Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta) 
licenças Horizon Standard Add-On, com direito a update para versão mais atual) 

 Fornecimento de subscrição de suporte do VMWare Horizon, 
atrelado ao contrato 479613964 com atualização para a nova versão do 
VMware Horizon Standard na modalidade Term Edition Add-on; 

 Horizon Standard Add-On para 30 usuários concorrentes: 

o 30 VMware Horizon per Concurrent User; 

o 30 VMware Horizon Standard Add-On; 
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 Garantia/suporte por um período de 36 meses, com atendimento 
24x7; 

 Com direito a upgrade de versão. 

  

Item 2 (Licenças Horizon Standard Add-On  versão mais atual com suporte de 36 
(trinta e seis) meses) 

 Fornecimento de subscrição do VMware Horizon Standard Term Edition Add-
on para 10 (dez) usuários concorrentes (CCU); 

 Deverá possuir suporte de 36 (trinta e seis) meses, contemplando o 
fornecimento de atualizações do software ofertado (correções, “patches”, 
“updates” ou novas “releases”), quando disponíveis, sem custo adicional, 
mão de obra para suporte e atendimento remoto, no regime 24x7. 

  

Item 3 (Vouchers de Treinamento Oficial VMware) 

 Vouchers de treinamento oficial VMware (Course Catalog) de 
maneira, dada a permanência da pandemia, on-line ou presencial; 

 Treinamento Oficial VMware Horizon 8 ou versão mais atual: Deploy 
and Manage ou equivalente; 

 Validade mínima de 12 meses. 

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

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

1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade 
demandante; 

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

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

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

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

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

Recebimento do Objeto: 

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

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

3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos 
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do 
fabricante. 

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

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

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento 
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação. 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 
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1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do 
Fornecedor, por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 
40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as 
mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes  
requisitos: 

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

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

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

3. O pagamento ocorrerá num  prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela 
fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL 
nº 07/2021 e Resolução  TRE-al nº 15.787/2017. 

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

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

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

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

a. Advertência: 

i. A Contratada será notificada formalmente em caso de 
descumprimento de obrigação contratual e terá que 
apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 
(cinco) dias úteis após o recebimento da 
notificação; e 
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ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda 
serem improcedentes as justificativas apresentadas, a 
Contratada será advertida; 

b. Multa de: 

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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 d
e 10% sobre o valor da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por p
razo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a penal
idade 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; 

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

iii. 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. 

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do 
instrumento de fornecimento com a Contratada. 

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 
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4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou 
cobrado judicialmente; 

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

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência de: 

 Solução de virtualização VMware Horizon 

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

  

Esta contratação não contém modelos de documentos. 

  

Maceió, 04 de novembro de 2021. 

 

 CRISTINO HERMANO DE BULHÕES 

Coordenador Substituto 
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AANNEEXXOO  IIII 

  
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. de 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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INFORMAÇÃO Nº 5780 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de
 licenças VMware Horinz  e contratações acessórias.
 
Assim, foram elaboradas as referidas sem conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude do valor estimado do lote.
 
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 6.5 do edital);
2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.29.2 e 10.1);
3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).
 
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.”
 
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
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seus ulteriores termos, inclusive a inclusão e complementação acima
indicadas.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 09/11/2021, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 09/11/2021, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0971281 e o código CRC C2ABF4A5.

0004679-07.2021.6.02.8000 0971281v2
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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 novembro de 2021.
Reporto-me à Informação 5780, da SLC

(doc. 0971281), acerca da qual nada temos a opor, para
remeter os presentes autos à Assessoria Jurídica da Direção-
Geral, com vistas à aprovação da minuta do edital
(doc. 0971280).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/11/2021, às 21:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0971496 e o código CRC 54826AB3.

0004679-07.2021.6.02.8000 0971496v1

Despacho GSAD 0971496         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 217



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 : 0004679-07.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE BENS DE TI.

 

Parecer nº 1373 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO 
 
Trata-se de análise de minuta de PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE
ÚNICO), objetivando a aquisição de licenças VMware Horinz
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
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citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência."
 

Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de
toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(0971280).

 
3. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 

- Documento de Oficialização da Demanda
(DOD) nº 12/2021 (0910404), nos termos da
Resolução CNJ nº 182/2013;
- Portaria nº 290/2021 (0916640) que nomeou
a  Comissão de Planejamento;
- Estudos Preliminares (0949655), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013;
- Termo de Referência TIC 35 (0968396) -
versão final;
- Concordância com os estudos preliminares
(0963600) e os termos do termo de referência
(0968525) pelo Secretário de Tecnologia da
Informação;
- Aprovação do Termo de Referência pelo
Secretário de Administração (0968869);
- Pesquisa de preços realizada pela SEIC
(0970964), com o valor médio estimado
no total de R$ 248.196,21 (duzentos e
quarenta e oito mil cento e noventa e seis reais
e vinte e um 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;
- Reserva de crédito no valor suficiente para
cobrir a despesa que ora se pretende
(0972688 e 0972690);
- Minuta de edital de licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO)
(0971280), elaborada pela SLC, objetivando a
aquisição de licenças VMware Horinz e
contratações acessórias, tudo de acordo com
requisição promovida pela Coordenadoria de
Infraestrutura, ligada à Secretaria de
Tecnologia da Informação.

 
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
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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.

 
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.
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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 0910404

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 0910404

4

Consta dos autos Estudos Preliminares
e Projeto Básico ou Termo de
Referência?
Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013

SIM
0949655
0968396

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  
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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 0949655

11

Consta dos autos o Documento de
Oficialização da Demanda,
contemplando os elementos enunciados
no § 5º do art. 12 da Resolução CNJ nº
182/2013?

SIM 0910404

12
Foi instituída equipe de planejamento
da contratação, na forma dos §§ 5º, 6º
e 7º do art. 12 Resolução CNJ nº
182/2013?

SIM 0916640

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
0949655
0968396

15

O titular da área demandante aprovou
os termos da contratação?
Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ
nº 182/2013

SIM 0968525

16

A autoridade competente autorizou o
prosseguimento da contratação
pretendida?
Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ
nº 182/2013

SIM 0968869

17

A Equipe de Planejamento da
Contratação produziu justificativa para
a não elaboração da documentação
exigida em cada uma das etapas dos
Estudos Preliminares da STIC (análise
de viabilidade da contratação,
sustentação do contrato, estratégia
para a contratação e análise de risco)?
Ref. § 3º, do art. 13, da Resolução nº
182/2013

N/A  

18
O documento Análise de Viabilidade da
Contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 14, da
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0949655

19
O documento Sustentação do Contrato
contém os elementos mínimos
estabelecidos no art. 15, da Resolução
CNJ nº 182/2013?

SIM 0949655
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20
O documento Estratégia para a
Contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 16, da
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0949655

21
O documento Análise de Riscos contém
os elementos mínimos estabelecidos no
art. 17, da Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0949655

22
A Equipe de Planejamento da
Contratação elaborou o Termo de
Referência em consonância com os
Estudos Preliminares da STIC?

SIM 0968396

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 0968396

24
O Termo de Referência contém ainda
os elementos mínimos estabelecidos na
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0968396

25
O titular da área demandante aprovou
os Estudos Preliminares e o Termo de
Referência da Contratação?

SIM
0963600
0968525

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
0968869
 

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 0970964

28

Tratando-se de serviço, existe
orçamento detalhado em planilhas que
expresse a composição de todos os
seus custos unitários baseado em
pesquisa de preços praticados no
mercado do ramo do objeto da
contratação (art. 7º, § 2º, II da Lei
8.666/1993 e art. 15, XII, “a”, da
IN/SLTI 02/2008), assim como a
respectiva pesquisa de preços
realizada (art. 43, IV da Lei nº
8.666/93, art. 15, XII, “b”, IN/SLTI
02/2008 e IN/SLTI 05/2014)?
Ref. Acórdão 2471/2008 – Plenário -
TCU

N/A  

29

Quando da utilização de método de
pesquisa diverso do disposto no § 2º do
art. 2º da IN/SLTI 05/2014, foi tal
situação justificada?
Ref. art. 2º, § 3º da IN/SLTI 05/2014

N/A  

30

No caso de pesquisa com menos de 3
preços/fornecedores, foi apresentada
justificativa?
Ref. art. 2º, § 5º da IN/SLTI 05/2014

N/A  

31

A Seção de Compras avaliou a
estimativa de preços e atestou a
compatibilidade do preço cotado com
aquele praticado no mercado ou
encaminhou a pesquisa para
manifestação da unidade demandante,
conforme o caso?

SIM 0970964
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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?

N/A  

33

Consta dos autos justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista
para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade
Cooperativa?

SIM 0971281

34

A minuta do edital contém previsão de
direito de preferência e de saneamento
às entidades preferenciais (MEI, ME,
EPP e Sociedade Cooperativa),
limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do
menor preço cotado?

SIM 0971280

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
aceitação das propostas?

SIM 0971280

41
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM 0971280

42
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta
do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM 0971280

43
A forma de divulgação de licitação está
de acordo com o valor a ser
contratado?

SIM 0971280

44
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira?

SIM 0971280
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45
A minuta de edital contém critério
objetivo para avaliar a exequibilidade
das propostas?

SIM 0971280

46
A minuta de edital se abstém de definir
de forma genérica penalidades
aplicáveis na fase de julgamento da
licitação?

SIM 0971280

47
A minuta do contrato estabelece prazo
razoável (não exíguo) para início da
prestação de serviços?

SIM 0971280

48
A minuta do contrato/ata contém
descrição dos prazos e modo para
fornecimento de bens e/ou prestação
dos serviços?

SIM 0971280

49
A minuta do contrato/ata contém
descrição das obrigações atribuídas ao
TRE-AL e à fornecedora?

SIM 0971280

50
A minuta do contrato/ata contém
obrigação à fornecedora de manter as
condições de habilitação durante a
execução do contrato?

SIM 0971280

51
A minuta do contrato/ata contém
descrição das sanções administrativas
aplicáveis às fornecedoras que
incorrerem em inadimplemento?

SIM 0971280

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 0971280

53
A minuta do contrato estabelece,
quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

SIM 0971280

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
8538/2015

N/A  

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  

Consta dos autos a análise e aprovação
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60
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
0972688
0972690

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
 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica aprova, em

face de sua regularidade jurídica, a minuta do edital 0971280,
de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
LOTE (LOTE ÚNICO), objetivando a aquisição de licenças
VMware Horinz e contratações acessórias, 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 LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 12/11/2021, às 09:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 12/11/2021, às 10:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972455 e o código CRC FA73D088.
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

 __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE
DOTACAO)______________
 11/11/21  20:17      NOTA DE DOTACAO                 USUARIO : RAZUCO PACHECO
 DATA EMISSAO    : 11Nov21                            NUMERO  : 2021ND000690   
 UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
 GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
 FAVORECIDO      :                                                             
 TAXA CAMBIAL    :                                                             
 OBSERVACAO                                                                    
 RESERVA DE CRÉDITO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SUPORTE POR 36 MESES
DAS 30       
 LICENÇAS HORIZON 7 STANDARD. DESPACHO SEIC (0970964). ITEM 1.                 
 SEI 0004679-07.2021.6.02.8000                                                 
                                                                               
 EV.   ESF PTRES   FONTE      ND   SB  UGR       PI                   V A L O R
 200081 1 167674 0100000000 339040    070285 TIC MANSOF               42.630,57
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 LANCADO POR : 01276908407 -  RAZUCO PACHECO    UG : 070011   11Nov21  
20:07  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                   

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 11/11/2021, às 20:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972688 e o código CRC 2A9FE83D.
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

 __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE
DOTACAO)______________
 11/11/21  20:19      NOTA DE DOTACAO                 USUARIO : RAZUCO PACHECO
 DATA EMISSAO    : 11Nov21                            NUMERO  : 2021ND000692   
 UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
 GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
 FAVORECIDO      :                                                             
 TAXA CAMBIAL    :                                                             
 OBSERVACAO                                                                    
 RESERVA DE CRÉDITO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LICENÇAS VMWARE HORINZ E
CONTRA-  
 TAÇÕES ACESSÓRIAS. DESPACHO SEIC (0970964). ITENS 2 E 3.                      
 SEI 0004679-07.2021.6.02.8000                                                 
                                                                               
 EV.   ESF PTRES   FONTE      ND   SB  UGR       PI                   V A L O R
 200081 1 167674 0100000000 339040    070285 TIC LOCSOF              205.565,64
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 LANCADO POR : 01276908407 -  RAZUCO PACHECO    UG : 070011   11Nov21  
20:15  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                   

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 11/11/2021, às 20:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972690 e o código CRC 6B95ECF4.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

ND 690/2021 (0972688).
ND 692/2021 (0972690).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 12/11/2021, às 07:51, 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
0972693 e o código CRC A7502867.
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CONCLUSÃO

Maceió, 12 de novembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos eletrônicos e, especialmente, o pronunciamento exarado
pela Assessoria Jurídica no Parecer nº 1373/2021 (0972455),
aprovando a Minuta de Edital de Pregão (0971280), submeto o feito à
superior consideração de V. Exa. para a necessária e competente
deliberação, sugerindo que seja autorizada a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,
do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO), objetivando a
aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação deste Tribunal.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 16/11/2021, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973281 e o código CRC ED4FB601.
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PROCESSO : 0004679-07.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Autorização. Abertura de fase externa. Pregão eletrônico.

 

Decisão nº 2695 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0973281.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO), objetivando a aquisição de
licenças VMware Horinz e contratações acessórias, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
(0971280), aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer AJ-DG nº 1373/2021 (0972455) e demais medidas de
sua alçada.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
17/11/2021, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973720 e o código CRC 82B486E2.
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DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2021.
À SLC, para cumprimento da Decisão 2695, da

Presidência (doc. 0973720).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/11/2021, às 18:25, 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
0974834 e o código CRC 4F1FBBA8.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  6688//22002211  
  

PROCESSO Nº: 0004679-07.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
(LOTE ÚNICO)  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 

Data: 09 de dezembro de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
Horário de Abertura: 14 horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR 
LOTE (LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a 
aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias,  tudo de acordo 
com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste 
Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, 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 a aquisição de licenças VMware Horinz 
e contratações acessórias, conforme especificações descritas no Anexo I deste 
edital. 
 
2 – DOS PRAZOS 
 
2.1. O prazo máximo para fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos após o 
recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente, por e-mail ou ofício, 
o que ocorrer primeiro. 
 
2.2.       Os serviços de suporte deverão ser disponibilizados durante um período 
de 36 (trinta e seis) meses. 
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3 – DA PARTICIPAÇÃO  
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à 
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

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

3.2. 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. 

3.3.  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). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” 

ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 
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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;  

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. 

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

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. 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. 

4.2. 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. 
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4.3.  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. 

4.4.  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. 

4.5.  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. 

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

desclassificação no momento da habilitação. 

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

5.1.  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.  

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

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

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5.  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.  

Edital do PE nº 68/2021 (0975086)         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 237



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

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

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. 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. 

5.8. 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. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a)  Valor total de cada item que compõe o lote ofertado; 

b) Descrição detalhada de cada item que compõe o lote ofertado, contendo as 

informações similares à especificação constante no Anexo I.  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6.  O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do 

sistema COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado 

por um dos critérios de margem de preferência indicados neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 
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6.7.1. 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. 

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

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

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

7.2. 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.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. 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.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item que compõe o 
lote ofertado, sendo que sistema efetuará automaticamente o somatório para 
efeito de escalonamento. 
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7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  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.  

7.9.  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. 

7.10.  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. 

7.11.  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. 

7.11.1. 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. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. 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. 
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7.13. 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. 

7.14. 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; 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 

licitante.  

7.17. 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.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 

Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19.     O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote (lote único), 

conforme definido neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.21.  Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se 

esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 

de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada 

pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.22.  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 

proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
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7.23.  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 

ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto. 

7.24.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.25.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.26. 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. 

7.27.  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: 

1.1.1. no país; 

1.1.2. por empresas brasileiras;  

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País; 

1.1.4. 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. 

7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
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apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.29.2. 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.  

7.30.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

7.31.  Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos 

no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência 

previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° 

do Decreto n° 7.174, de 2010. 

7.31.1.  Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos 

termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como 

microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de 

preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no 

exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na 

mesma situação. 

7.32.  Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta 

de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema 

automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que 

estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo 

Pregoeiro. 

7.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de 

preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  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 
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seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 

26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. 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.  

8.3.  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. 

8.3.1. Os preços máximos fixados são os descritos abaixo, que, de modo 
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em 
busca de preços inferiores. 
 

LOTE ITEM  DESCRIÇÃO   QUANTIDADE       VALOR  

 

1 

 

1 
Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses 
das 30 (trinta) licenças Horizon 7 Standard Add-On, 

c/direito a update para versão mais atual. 
1 R$ 42.630,57 

  2 
Licenças Horizon 7  Standard Add-On ou versão 

mais atual com suporte de 36 (trinta e seis) meses. 
4   R$ 135.777,25 

3 Vouchers de Treinamento Oficial VMware. 4 R$ 69.788,39 

 
8.3.1.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total  
de cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote 
ofertado. 

8.3.2.  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. 

8.4.  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. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 
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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. 

 

8.6.  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.  

8.6.1. 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.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, 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. 

8.7.  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. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. 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 8.29. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro 

verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9 – DA HABILITAÇÃO. 

9.1. 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 
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existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  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. 

9.2.1. 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. 

9.2.2.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  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. 

9.5.  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. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia 

útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 
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9.5.2. 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. 

9.5.3. 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. 

9.6. 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. 

9.7.  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. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  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. 

 

9.9.1. 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. 

 

9.10.  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: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
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b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 
as alterações ou da consolidação respectiva. 

 
9.10.2. 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; 
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e) prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicílio ou sede 

do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais e/ou estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal(is) condição(ões) mediante 

declaração da Fazenda Municipal e/ou Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

9.10.2.1. 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. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar 

a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou 

empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da 

execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-

se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 

8.538, de 2015. 

9.10.2.3.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 municipal e 

estadual e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das 

demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. 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. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 
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9.10.2.6. 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. 

9.10.2.7. 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.  

9.10.2.8. 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. 

9.10.2.9. 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. 

9.10.2.10. 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. 

9.10.2.11. 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. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no 

Edital, o licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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10.1.  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: 

b) 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. 

c) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

d) conter a descrição de cada item que compõe o lote ofertado; 

e) conter o preço unitário e total de cada item que compõe o lote ofertado. 

10.2.  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. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

10.4.  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). 

10.4.1. 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. 

10.5.  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. 

 

10.6. 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. 

 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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11 - DOS RECURSOS. 
 

1.1. 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. 

11.2.  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. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. 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. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

12.1.  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; 
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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.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. 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. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  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. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.13 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 
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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.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, objeto, 
valor, prazo de entrega e de garantia em conformidade com este edital e seus 
anexos. 
 
16.2. O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
16.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 
16.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou 
se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
17.1.     A entrega dos itens 1 e 2 deverá ser realizada por meio eletrônico para o 
e-mail coinf@tre-al.jus.br. 
 
17.2. A entrega do item 3 deverá ser feita através do Centro de Treinamento 
Oficial do fabricante. 
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17.3.      O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, 
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as 
especificações técnicas. 
 

17.3.1. Após a entrega, os bens e serviços serão submetidos à avaliação e 
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal. 

17.3.2. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos 
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do 
fabricante. 

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

17.4.  O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório, 
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto do fornecimento. 
 
17.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
17.6.  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. 
 
17.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) 
dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 18. 

 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1.  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: 
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b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de 
atraso injustificado na prestação do serviço, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto 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; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, 
será aplicada a penalidade de 20% sobre o valor da Nota de Empenho, 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, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

 
b.3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho, 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.  
 
18.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento 
de fornecimento com a Contratada. 
 
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente;  
 
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 
 
18.6.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
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18.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
18.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à 
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  
 
18.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
18.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
18.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
18.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
18.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
18.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
19 - DO PAGAMENTO. 
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19.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços, 
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 Municipal e Estadual do domicílio ou 
sede do Fornecedor; e            

                                                                                        
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

 
19.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
19.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
19.5.  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. 
 
19.6.  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% 
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19.7.  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. 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2021, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 167674 - Natureza das 
Despesas nº 33.90.39 e 33.90.40. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
21.1.  São obrigações do contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) 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; 

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. 
 

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  
 
22.1.  São obrigações da contratada: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços; 

b)Fornecer o(s) serviço(s) e/ou produto(s) conforme especificações, 
quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na 
Proposta e no Contrato; 

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

d) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento 
de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições 
estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 
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e) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável 
Técnico da Administração sobre mudanças nos dados para contato com 
a Central de Atendimento; 

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

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

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

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

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

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

l)Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades ne
cessárias para prestar a garantia on-site; 

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

n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados 
válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço 
eletrônico indicado; 
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o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que 
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e 
previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras 
previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos serviços 
objeto da contratação; 
 
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida 
Ativa da União, INSS, FGTS e Fazendas Estadual e Municipal ou estar 
registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
q) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da 
Lei nº 8.666/1993; 
 
r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato; 
 
s) 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. 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

23.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2.    Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  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. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  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.  

23.6. 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. 
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23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

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 na Administração. 

23.8. 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. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. 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. 
 
23.12. 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. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser 
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão). 
 

23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, 18 de novembro de 2021. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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                                                            ANXO I 
 
                                       TERMO DE REFERÊNCIA 
 

QUADRO RESUMO  

01. Objeto Aquisição de licenças VMware Horinz  e contratações acessórias. 

02. Quantidades 

Lote: único 

Item
  

                            Descrição Qtd 

01 
Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 
(trinta) licenças Horizon 7 Standard Add-On, com direito a 
update para versão mais atual 

01 

02 
Licenças Horizon 7  Standard Add-On ou versão mais 
atual com suporte de 36 (trinta e seis) meses 

04 

03 Vouchers de Treinamento Oficial VMware  04 

  

03. Resumo da Especificação do Objeto 

A contratação em tela pretende aprimorar o uso 
da plataforma de virtualização VMware deste Tribunal, dotando a 
COINF/STI de ferramentas que permitem um melhor 
gerenciamento  e maior produtividade em relação aos desktops, 
bem como auxiliar em situações que exijam aprimoramento 
na utilização de recursos virtualizados. 

04. Valor Estimado 

  

Item  Valor (R$) Total (R$) 

01     

02     

03     

  

05. Justificativa Com o alto grau de dependência de ativos de tecnologia da 
informação para fornecimento de serviços e sistemas (SEI, ELO, 
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acesso à Internet. Intranet, ASI, sistema de diárias, SADP, SJUR, 
etc.) se faz necessário adotar ferramentas avançadas de melhor 
gerenciamento do ambiente virtualizado de sustentação, para 
minizar tempos de inoperância ou aprimoramento do uso de 
recursos limitados de máquinas reais. 

Por outro lado, face à limitação de quadro especializado, dotar as 
equipes de ferramenta que auxílie na gerência e na preparação e 
disponibilização de desktops, neste caso, virtualizados. 

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

07. Adjudicação 

Por Lote. É exigida a adjudicação por lote para garantir que o 
fornecimento do software, treinamento oficial e serviço de 
implantação seja de um único desenvolvedor, evitando-se 
incompatibilidade entre os itens componentes, ou mesmo, que se 
veja a Administração sem condições de implantar/usar o 
prentendido por falta, incapacidade de gerência de ambiente 
virtual, derivada de fracasso parcial de itens. 

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI. 

09. Local de Entrega 

Item 01 e 02: Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail 
coinf@tre-al.jus.br 

Item 03: Centro de treinamento oficial do fabricante 

  

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI 

11. Unidade Gestora 
Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de 
Administração: Por se tratar de aquisição/contratação ordinária, nos 
moldes do Despacho GSAD 0945085 

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

15. Modalidade e Tipo de Licitação 

Vide 

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

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

Aquisição de licenças VMware Horinz  e contratações acessórias. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Aquisição de licenças VMware Horinz  e contratações acessórias. 

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

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para 
organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação. Assim, no âmbito do 
TRE/AL, qualquer perda de dados ou informações pode causar o comprometimento 
da imagem e dos serviços prestados por este órgão, com efeito no plano interno e 
no atendimento ao público. 

Neste contexto, como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes 
de falhas graves se torna necessária, em compasso como forma de acompanhar as 
demandas relativas à própria evolução tecnológica, a aquisição de software que 
propicie maior controle e gerência sobre o ambiente virtualizado baseado no 
VMware, principal base de serviço deste Regional, além das contratações 
acessórias de treinamento oficial e serviço de implantação. 

Outrossim, dada a limitação da força de trabalho especializado é indispensável a 
busca por ferramental que possa automatizar atividades de forma que os 
profissionais possam forçar em outras atividades de maior relevância, controle e 
aprimoramento. 

Neste contexto, com base no legado VMware, é que entra a ferramenta Horizon 7 
que propiciará virtualização de desktops, com tempo reduzido, maior 
padronização. Desta forma, a elevar, como ganho subjacente a satisfação do 
usuário que sofrerá por menor tempo para ter desktops configurados e/ou 
substituídos. 
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2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

Aprimorar a gerência do ambiente virtualizado baseado em 
VMware. 

Padronizar a preparação e disponibilização de desktops virtuais. 

Desafogar as equipe de TI em número limitado. 

Aumentar a performace do ambiente virtualizado. 

Aumentar a satisfação do usuário pela mitigação de tempos de 
parada e/ou disponibilização de desktops. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

1. Horizon : 

1. Possibilitar a virtualização de desktops; 

2. Com o tempo, reduzir custos de aquisição de novos equipamentos. 

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

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e 
governança de tecnologia da informação; 
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar 
serviços e soluções de TIC; 
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): garantir 
alta disponibilidade dos serviços essenciais; b) aprimorar as medidas de segurança 
de dados (sistemas de arquivos e backup). 

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

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC; e 

2. Aprimorar a segurança da informação. 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o 
Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de 
Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do 
Processo SEI nº 0004679-07.2021.6.02.8000 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 
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A estimativa inicial para os quantitativos necessários para 
atender à demanda do TRE/AL, foi realizada durante a fase paralela aos Estudos 
Preliminares. 

  

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

Entendemos, salvo juízo superior, que os softwares pretendida 
pode ser fornecida por qualquer revenda VMware. 

  

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se 
vislumbrou alternativa que não a renovação da garantia pretendida. 

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

O serviço a ser contratado possuem características específicas 
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução. 

  

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de 
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como 
serviço de natureza continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento. 

  

Adjudicação será por lote. 

2.10 Vigência 

A vigência da garantia/suporte será de 36 (trinta e seis) meses 

  

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

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de 
licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo 
entendimento superior contrário. 
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A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de 
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão. 

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

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

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

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

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

Para utilização do objeto não será necessária qualquer 
adequação por se tratar de produto em pleno uso por este Tribunal.demanda 
muito particular e além da previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto 
ao fabricante; 

2. O licitrante deverá fornecer o código meios de verificação relativo ao serviço 
contratado; 

3. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de 
conformidade no momento da entrega da documentação de contratação. 

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 pr
esente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 
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4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à 
boa execução das obrigações contratuais; e 

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratad
a 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) serviços(s) e/ou 
produto(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condiç
ões 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, con
forme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e 
em seus Anexos; 

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

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

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

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

Edital do PE nº 68/2021 (0975086)         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 269



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

Todas as especificações apresentadas são mínimas, sendo aceitas 
características superiores desde que compatíveis com o exigido. 

  

Item 1 (Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta) 
licenças Horizon Standard Add-On, com direito a update para versão mais atual) 

 Fornecimento de subscrição de suporte do VMWare Horizon, 
atrelado ao contrato 479613964 com atualização para a nova versão do 
VMware Horizon Standard na modalidade Term Edition Add-on; 

 Horizon Standard Add-On para 30 usuários concorrentes: 

o 30 VMware Horizon per Concurrent User; 

o 30 VMware Horizon Standard Add-On; 
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 Garantia/suporte por um período de 36 meses, com atendimento 
24x7; 

 Com direito a upgrade de versão. 

  

Item 2 (Licenças Horizon Standard Add-On  versão mais atual com suporte de 36 
(trinta e seis) meses) 

 Fornecimento de subscrição do VMware Horizon Standard Term Edition Add-
on para 10 (dez) usuários concorrentes (CCU); 

 Deverá possuir suporte de 36 (trinta e seis) meses, contemplando o 
fornecimento de atualizações do software ofertado (correções, “patches”, 
“updates” ou novas “releases”), quando disponíveis, sem custo adicional, 
mão de obra para suporte e atendimento remoto, no regime 24x7. 

  

Item 3 (Vouchers de Treinamento Oficial VMware) 

 Vouchers de treinamento oficial VMware (Course Catalog) de 
maneira, dada a permanência da pandemia, on-line ou presencial; 

 Treinamento Oficial VMware Horizon 8 ou versão mais atual: Deploy 
and Manage ou equivalente; 

 Validade mínima de 12 meses. 

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

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

1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade 
demandante; 

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

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

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

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

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

Recebimento do Objeto: 

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

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

3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos 
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do 
fabricante. 

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

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

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento 
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação. 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 
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1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do 
Fornecedor, por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 
40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as 
mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes  
requisitos: 

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

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

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

3. O pagamento ocorrerá num  prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela 
fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL 
nº 07/2021 e Resolução  TRE-al nº 15.787/2017. 

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

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

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

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

a. Advertência: 

i. A Contratada será notificada formalmente em caso de 
descumprimento de obrigação contratual e terá que 
apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 
(cinco) dias úteis após o recebimento da 
notificação; e 
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ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda 
serem improcedentes as justificativas apresentadas, a 
Contratada será advertida; 

b. Multa de: 

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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 d
e 10% sobre o valor da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por p
razo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a penal
idade 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; 

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

iii. 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. 

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do 
instrumento de fornecimento com a Contratada. 

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 
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4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou 
cobrado judicialmente; 

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

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência de: 

 Solução de virtualização VMware Horizon 

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

  

Esta contratação não contém modelos de documentos. 

  

Maceió, 04 de novembro de 2021. 

 

 CRISTINO HERMANO DE BULHÕES 

Coordenador Substituto 
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AANNEEXXOO  IIII 

  
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. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim                  (   ) Não 
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EDITAL Nº 51 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2021

 

PROCESSO Nº: 0004679-07.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO)

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 09 de dezembro de 2021

HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário de Abertura: 14 horas

Local: www.comprasnet.gov.br

 

               O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE (LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando
a aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias,  tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste
Tribunal.

 

                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002,
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 a aquisição de licenças VMware
Horinz e contratações acessórias, conforme especificações descritas no Anexo I
deste edital.

 

2 – DOS PRAZOS

 

2.1.           O prazo máximo para fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos após o
recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente, por e-mail ou ofício, o
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que ocorrer primeiro.

 

2.2.            Os serviços de suporte deverão ser disponibilizados durante um período de
36 (trinta e seis) meses.

 

3 – DA PARTICIPAÇÃO

 

3.1.           Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

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

3.2.  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.

3.3. 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).

3.4.            Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

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;
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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.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

4.1.  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.

4. 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.

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. 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.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.

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

 

5.1. 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.

5.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3.  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.

5.4.  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.
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5.5. 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.

5.6.  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7.  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.

5.8.  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.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

a)  Valor total de cada item que compõe o lote ofertado;

b) Descrição detalhada de cada item que compõe o lote ofertado, contendo as
informações similares à especificação constante no Anexo I.

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

6. .  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.

6.   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.

6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação.

6.            O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema
COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por
um dos critérios de margem de preferência indicados neste edital.

6.   Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
públicas.

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.

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

 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.   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.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
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7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3.    O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

7.     O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.     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.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item que compõe
o lote ofertado, sendo que sistema efetuará automaticamente o somatório
para efeito de escalonamento.

7.            Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7. . O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

7.            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.

7.9.            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.

7.10.         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.

7.11.       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.

7.11.1. 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.

7.12.         Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. 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.

7.13.  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.

7.          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;

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

7.         Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.         Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
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tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7. .         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.

7. .         Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.              O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote (lote
único), conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.20.         Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de
sua proposta.

7.21.         Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.

7. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira
colocada.

7. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados após a comunicação automática para tanto.

7. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo
de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.   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.

7. 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:

1.1.1. no país;

1.1.2. por empresas brasileiras;

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

1.1.4. 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.

7.          Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.          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.

1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
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pelos demais licitantes.
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.

7. .         Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

7.         Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no
art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência
previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e
8° do Decreto n° 7.174, de 2010.

1.            Nas contratações de bens e serviços de informática e automação,
nos termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como
microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de
preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no
exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na
mesma situação.

7.         Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de
menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema
automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais
que estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo
Pregoeiro.

7.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de
preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

8. 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.

8.   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.

8. 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.

8.3.1. Os preços máximos fixados são os descritos abaixo, que, de modo algum,
vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO  QUANTIDADE     VALOR

 

1

 

1
Renovação de suporte por 36 (trinta e seis)
meses das 30 (trinta) licenças Horizon
7 Standard Add-On, c/direito a update para
versão mais atual.

1 R$ 42.630,57

  2
Licenças Horizon 7  Standard Add-On ou
versão mais atual com suporte de 36 (trinta e
seis) meses.

4   R$ 135.777,25

3 Vouchers de Treinamento Oficial VMware. 4 R$ 69.788,39
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8.3.1.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total  de
cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote
ofertado.

1. 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.

8. 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.

 

8.   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.

 

8. 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.

8.6.1. 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.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do serviço ofertado, 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.

8.7. 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.

8.   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

8.   Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário para a sua continuidade.

8.          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 8.29.

8.11.         Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO.

9. 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:

1. SICAF;
2. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
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(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9. 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.

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.

2.   A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.

9. 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.

9. . 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.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

9. 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. 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.

9.6.  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.

9.7. 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.

 

9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

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.

 

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
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comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

9.         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:

9.10.1. Habilitação jurídica:

a.  

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

 

9.10.2. 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, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais e/ou estaduais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal(is) condição(ões) mediante
declaração da Fazenda Municipal e/ou Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;
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9.10.2.1. 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.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

1. 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 municipal e estadual e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

 

1. 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.

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

 

9.10.2.6. 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.

1. 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.

2. 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.

3. . 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.

4. . 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.

5. 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.

9.         Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

10.         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:
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b. 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.

c. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

d. conter a descrição de cada item que compõe o lote ofertado;
e. conter o preço unitário e total de cada item que compõe o lote ofertado.
j.         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.

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

10.         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).

10.4.1. 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.

10.         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.

 

10. 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.

 

10. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

 

1.1. 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.

11.          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.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3. 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.

11.         O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

11.4.         Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
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interessados, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1.         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.

12.2.         Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. 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.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

 

13.         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.

13.         Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

 

14.         Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2.         A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 23.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14. .         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.         Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.

14.         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.         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
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sistema e vincularão os participantes e a administração..

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO

 

15.1.      O preço ofertado será fixo e irreajustável.

 

16 – DA CONTRATAÇÃO

 

16.1.      As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos,
objeto, valor, prazo de entrega e de garantia em conformidade com este edital e seus
anexos.

 

16.2.      O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o
recebimento da mesma.

 

16.3.      Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato.

 

16.4.      Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou
se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para celebrar
o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo
da aplicação das sanções cabíveis.

 

17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

 

17.1.     A entrega dos itens 1 e 2 deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-
mail coinf@tre-al.jus.br.

 

17.2.        A entrega do item 3 deverá ser feita através do Centro de Treinamento
Oficial do fabricante.

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

 

17.3.1. Após a entrega, os bens e serviços serão submetidos à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

17.3.2. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante.

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

17.4.             O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório,
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando o
item objeto do fornecimento.
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17.5.             Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

 

17.6.             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.

 

17.7.           O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 18.

 

18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

18.1.        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, no caso de atraso
injustificado na prestação do serviço, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto 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; e

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a
penalidade de 20% sobre o valor da Nota de Empenho, 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, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;

 

b.3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da
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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.

 

18.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de
fornecimento com a Contratada.

 

18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

 

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

 

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

 

18.6. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

18.7.             Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e
da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.

 

18.8.             O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

18.9.           Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

 

18.10.     Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.
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18.11.     O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 

18.12.     O período de atraso será contado em dias corridos.

 

18.13.       No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo,
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

 

18.14.       A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.   

 

18.15.     Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

18.16.     Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

 

19 - DO PAGAMENTO.

 

19.1.             O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, a
qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços, 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 Municipal e Estadual do domicílio ou sede do
Fornecedor; e          

                                                                                      

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

 

19.2.             Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

19.3.           Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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19.4.           O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

 

19.5.      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.

 

19.6.           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%

19.7.         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.

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

 

20.1.             As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2021, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 167674 - Natureza das
Despesas nº 33.90.39 e 33.90.40.

 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

 

21.1.           São obrigações do contratante:

 

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

b) 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
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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.

 

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

 

22.1.             São obrigações da contratada:

 

a)   Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações
do Edital e com os termos da proposta de preços;

b)Fornecer o(s) serviço(s) e/ou produto(s) conforme especificações, quantidades,
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l)Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
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site;

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

n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações
enviadas ao endereço eletrônico indicado;

 

o)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à
natureza dos serviços objeto da contratação;

 

p)  Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazendas Estadual e Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;

 

q)  Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;

 

r)   Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

 

s)   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.

 

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

 

23.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2.            Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.3.  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.

23.4.         A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

23.5.         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.

23.6.         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.

23.7.         Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
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dias de expediente na Administração.

23.8.         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.

23.9.         Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.10.     Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

23.11.    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.

 

23.12.    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.

 

23.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

23.14.    Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).

 

23.15.     Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação,
que não puderem ser solucionadas administrativamente.

 

Maceió/AL, 18 de novembro de 2021.
 
 

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

 
 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0975086.

 

 

 

 

 

Em 19 de novembro de 2021.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021

Processo Administrativo SEI nº 0004449-62.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 17/11/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 51/2021, que tem por objeto a
aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios, para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 2021, e
que foi adjudicado às empresas: a) MACHADO ARMARINHOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 24.174.062/0001-88, Item 1, pelo valor total de R$ 15.360,00 (quinze mil trezentos e
sessenta reais), b) DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n° 64.106.552/0001-61, Item 2, pelo valor total de R$ 2.509,80 (dois mil
quinhentos e nove reais e oitenta centavos) e c) S VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ
sob o n° 40.457.662/0001-00, Item 3, pelo valor total de R$ 210,00 (duzentos e dez reais);
e autorizou a contratação das empresas com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 18 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021

Processo Administrativo SEI nº 0003741-12.2021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 17/11/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 55/2021, que tem por objeto o
Registro de Preços de material permanente - Armários (40 armários alto, 20 armários
baixo), para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, convocando para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços à empresa TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 32.300.172/0001-77, vencedora dos
itens 1 e 2, pelo valor total de R$ 55.380,00 (cinquenta e cinco mil trezentos e oitenta
reais); tudo com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º 10.520/2002 e no artigo 48, § 1º,
do Decreto nº 10.024/2019.

Maceió-AL, 18 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2021

Processo Administrativo SEI nº 0004561-31.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 17/11/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 60/2021, que tem por objeto a
contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos HPE em uso neste
Tribunal, adjudicado à empresa PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 02.213.325/0005-01, pelo valor total de R$ 655.020,00 (seiscentos e
cinquenta e cinco mil e vinte reais); e autorizou a contratação da empresa com arrimo no
art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente,
na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 18 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2021

Proc. SEI nº 0001862-67.2021.6.02.8000. Objeto: contratação de empresa do ramo da
construção civil com o objetivo de executar os serviços de reforma no prédio do Fórum
Eleitoral de Arapiraca, com fornecimento de material e mão de obra. Data da entrega dos
envelopes e abertura da habilitação: dia 07/12/2021, às 14h. Local: 6º andar do TRE/AL.

O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tre-
al.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/tomada-de-
precos/tomada-de-precos-2021 ou em mídia digital fornecida pelo requerente, no 6º andar
do prédio sede do TRE/AL, na SLC, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol,
Maceió/AL. Esclarecimentos: entrar em contato diretamente com a SLC através dos
telefones (82) 2122-7764/7765 ou, ainda, pelo e-mail: slc@tre-al.jus.br.

Maceió, 18 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0007437-56..2021. Objeto: Aquisição de 01 (um) Carrinho para
transporte de livros em biblioteca, conforme especificações descritas no ANEXO I-A do
Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/11/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00067-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/12/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 18/11/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0004679-07.2021. Objeto: Aquisição de licenças VMware Horinz e
contratações acessórias, conforme especificações descritas no Anexo I do edital. . Total de Itens
Licitados: 3. Edital: 19/11/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº
377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00068-2021. Entrega
das Propostas: a partir de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 09/12/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 18/11/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0007391-67.2021. Objeto: Aquisição de material permanente -
condicionadores de ar, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A
do edital. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/11/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00066-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/12/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 18/11/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0006659-86.2021. Objeto: Aquisição de material de manutenção
para equipamentos de climatização do tipo split, conforme especificações e condições
assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. . Total de Itens Licitados: 8. Edital: 19/11/2021 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00065-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 03/12/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 17/11/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 - UASG 70029

Nº Processo: 0001839-94.2021. Objeto: Sanitização diária das áreas internas e
externas, e veículos oficiais do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, Cartórios Eleitorais e
Postos Avançados - conforme descrito no edital. O modelo da proposta está descrito no
item 18 do Termo de Referência (Anexo do edital). O valor máximo dos itens está descrito
no item 5 dos Estudos Preliminares (Anexo do edital). O TRE/AP NÃO CONTRATA SE R V I ÇO S
ACIMA DO VALOR ESTIMADO.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/11/2021 das 13h59 às
17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central - Macapá/AP ou
https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00032-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 19/11/2021 às 13h59 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 01/12/2021
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de divergência entre
disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerá as deste Edital..

LUIS BEZERRA CAVALCANTI NETO
Pregoeiro

(SIASGnet - 18/11/2021) 70029-00001-2021NE000068

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021 - UASG 70029

Nº Processo: 0002373-38.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada
no serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças de
reposição, componentes e acessórios, em 01 (um) elevador de passageiros com três
paradas, 02 (dois) elevadores de passageiros com cinco paradas, e 01 (uma) plataforma de
elevação para pessoas com mobilidade reduzida.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
19/11/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central -
Macapá/AP ou https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00033-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 01/12/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL
Pregoeiro

(SIASGnet - 18/11/2021) 70029-00001-2021NE000068

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

Espécie: Termo de Cooperação nº 027/2021, firmado entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO AS
BAHIA. OBJETO: Projeto "Integração camuflada". FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93.
Processo SEI n.º 0018547-68.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contatos da data
da assinatura. ASSINATURA: 21/10/2021. SIGNATÁRIOS: Sr. Roberto Maynard Frank, pelo
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, e o Sr. Ricardo César Mandarino Barreto, pela SSP-BA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021 - UASG 70013

Nº Processo: 0143088-13.2020. Objeto: Registro de Preço visando a eventual
aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem.. Total de Itens Licitados: 24.
Edital: 19/11/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150, Paralela -
Salvador/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00036-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 03/12/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O edital
está disponível no endereço www.gov.br/compras bem como no site do Tribunal no
endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas através do Telefone
71- 3373-7084..

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 17/11/2021) 70013-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021 - UASG 70007

Nº Processo: 9986/2021. Objeto: Eventual aquisição de equipamentos e
utensílios para escritório.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 19/11/2021 das 08h00 às
12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro - Fortaleza/CE ou
https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00048-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/12/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 18/11/2021) 70007-00001-2021NE000001
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2021.
À CPREG,
Senhor Pregoeiro, encaminho os presentes autos

para realização do certame, salientando que houve
necessidade de retificar o número do processo constante do
edital, de acordo com o documento 0976066.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 19/11/2021, às 10:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0976067 e o código CRC F1D16675.

0004679-07.2021.6.02.8000 0976067v1
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PABX / FAX 61.3342-3781 / 0800.642-3781 

CCSW 05 Ed. Antares Center - Bloco B1 Lojas 25/29/87/91/95 
Setor Sudoeste - Brasília-DF - CEP: 70.680-550 

 

gruposystech.com.br 
atendimento@systechtecnologia.com.br 

 

Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. 
 
Ao,  
 
Poder Judiciário. 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
Ref.: Questionamento Edital - Pregão Eletrônico n º 68/2021 - Processo Nº: 0001231-
26.2021.6.02.8000. 
 
Prezados(as) Senhores(as), 

 
No intuito de buscar o perfeito entendimento desta estimada Casa, vimos, respeitosamente, solicitar 

os seguintes esclarecimentos: 

 
Na qualidade de revenda parceira do fabricante Dell Technologies, autorizada a participar do pregão 

mencionado, identificamos os pontos abaixo que precisamos de esclarecimento para a participação no 

processo licitatório. 

 

Questionamento 01 – Na licitação do Pregão Eletrônico nº 68/2021, conforme verificação dos itens do 

edital é informado nos itens 1 e 2 a necessidade de aquisição de “Horizon 7 Standard Add-On”. Conforme 

verificado nos contratos ativos do órgão, identificamos que o modelo de licenciamento refere-se ao VMware 

Horizon 7 Standard Add-On: 10 Pack (CCU). Sendo assim a necessidade de aquisição do novo 

licenciamento bem como a renovação dos itens já adquiridos referem-se aos bundles de licenciamento para 

10x usuários concorrentes, cada, devendo ser ofertado pela contratada o bundle VMware Horizon 7 

Standard Add-On: 10 Pack (CCU) – ou superior – para ambos os itens 1 e 2 com um total de licenciamento 

para 70x usuários. Está correto nosso entendimento? 

 

Questionamento 02 – Na licitação do Pregão Eletrônico nº 68/2021, conforme verificação dos itens do 

edital, é informado no quadro resumo do Anexo I que “07. Adjudicação Por Lote: É exigida a adjudicação 

por lote para garantir que o fornecimento do software, treinamento oficial e serviço de implantação seja de 

um único desenvolvedor, evitando-se incompatibilidade entre os itens componentes, ou mesmo, que se veja 

a Administração sem condições de implantar/usar o pretendido por falta, incapacidade de gerência de 

ambiente virtual, derivada de fracasso parcial de itens. “. Em levantamento aos itens solicitado na aquisição 

de novas licenças entendemos que não será necessário a execução de nenhum serviço de implementação 

ou configuração da solução. Está correto nosso entendimento? 

 

Questionamento 03 – Na licitação do Pregão Eletrônico nº 68/2021, conforme verificação dos itens do 

edital, é informado no quadro resumo do Anexo I que “09. Local de Entrega Item 03: Centro de treinamento 

oficial do fabricante”. Entendemos que com o advento da pandemia e possíveis problemas de deslocamento 

para os centros oficiais de treinamento, bem como a indisponibilidade de turmas presenciais, os 

vouchers/créditos para treinamentos podem ser disponibilizados para o formato online com instrutor junto ao 

fabricante. Está correto nosso entendimento? 
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PABX / FAX 61.3342-3781 / 0800.642-3781 

CCSW 05 Ed. Antares Center - Bloco B1 Lojas 25/29/87/91/95 
Setor Sudoeste - Brasília-DF - CEP: 70.680-550 

 

gruposystech.com.br 
atendimento@systechtecnologia.com.br 

 

 

 

Vale ressaltar que é de fundamental importância, confrontar-se tal exigência com o disposto no inciso I do § 

1º do art. 3º, que veda aos agentes públicos 'admitir, prever, incluir, tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou distinções que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para 

específico objeto do contrato'. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Systech Sistemas e Tecnologia em Informática Ltda. 

Bruno Rodrigues de Mattos 
Identidade: 1.630.389 SSP/DF 

Sócio/ Diretor 

Requerimento PEDIDO ESCLARECIMENTO 01 (0976738)         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 306

mailto:atendimento@systechtecnologia.com.br


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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2021.
Sr. Coordenador COINF
 
Solicito pronunciamento de V.Sª quanto ao pedido

de esclarecimento de potencial licitante, Pregão 68/2021,
evento nº 0976738.

 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 22/11/2021, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Em resposta ao pedido de esclarecimento, doc.

0976738, informamos:
 
1) Questionamento 1: "Na licitação do Pregão

Eletrônico nº 68/2021, conforme verificação dos itens do
edital é informado nos itens 1 e 2 a necessidade de aquisição
de “Horizon 7 Standard Add-On”. Conforme verificado nos
contratos ativos do órgão, identificamos que o modelo de
licenciamento refere-se ao VMware Horizon 7 Standard Add-
On: 10 Pack (CCU). Sendo assim a necessidade de aquisição
do novo licenciamento bem como a renovação dos itens já
adquiridos referem-se aos bundles de licenciamento para 10x
usuários concorrentes, cada, devendo ser ofertado pela
contratada o bundle VMware Horizon 7 Standard Add-On: 10
Pack (CCU) – ou superior – para ambos os itens 1 e 2 com um
total de licenciamento para 70x usuários. Está correto nosso
entendimento?"

Resposta: Está equivocado o entendimento. Para o
Item 01 deverá ser fornecida a renovação mais a atualização
de versão para o contrato indicado, que trata de licenças de
usuário concorrentes: "VMware Horizon Standard na
modalidade Term Edition Add-on", que só existe a partir
da versão 8. Quanto ao Item 02, está claro no edital que o
fornecimento deverá ser "VMware Horizon Standard Term
Edition Addon para 10 (dez) usuários concorrentes (CCU)".

 
2) Questionamento 2: "Na licitação do Pregão

Eletrônico nº 68/2021, conforme verificação dos itens do
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edital, é informado no quadro resumo do Anexo I que “07.
Adjudicação Por Lote: É exigida a adjudicação por lote para
garantir que o fornecimento do software, treinamento oficial e
serviço de implantação seja de um único desenvolvedor,
evitando-se incompatibilidade entre os itens componentes, ou
mesmo, que se veja a Administração sem condições de
implantar/usar o pretendido por falta, incapacidade de
gerência de ambiente virtual, derivada de fracasso parcial de
itens. “. Em levantamento aos itens solicitado na aquisição de
novas licenças entendemos que não será necessário a
execução de nenhum serviço de implementação ou
configuração da solução. Está correto nosso entendimento?"

Resposta: Sim.
 
3) Questionamento 3: "Na licitação do Pregão

Eletrônico nº 68/2021, conforme verificação dos itens do
edital, é informado no quadro resumo do Anexo I que “09.
Local de Entrega Item 03: Centro de treinamento oficial do
fabricante”. Entendemos que com o advento da pandemia e
possíveis problemas de deslocamento para os centros oficiais
de treinamento, bem como a indisponibilidade de turmas
presenciais, os vouchers/créditos para treinamentos podem
ser disponibilizados para o formato online com instrutor junto
ao fabricante. Está correto nosso entendimento?"

Resposta: Os vouchers devem permitir o uso na
modalidade on-line ao vivo ou presencial, a depender da
disponibilidade de turmas nestas modalidade quando da
solicitação de uso, durante o período mínimo de 12 meses, e
ao critério do Tribunal. 

 
 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 22/11/2021, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Esclarecimento 24/11/2021 14:56:37
 
A Systech Sistemas e Tecnologia em Informática Ltda, solicita os seguintes esclarecimentos:..."No intuito de buscar o
perfeito entendimento desta estimada Casa, vimos, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos: Na qualidade
de revenda parceira do fabricante Dell Technologies, autorizada a participar do pregão mencionado, identificamos os pontos
abaixo que precisamos de esclarecimento para a participação no processo licitatório. Questionamento 01 – Na licitação do
Pregão Eletrônico nº 68/2021, conforme verificação dos itens do edital é informado nos itens 1 e 2 a necessidade de
aquisição de “Horizon 7 Standard Add-On”. Conforme verificado nos contratos ativos do órgão, identificamos que o modelo
de licenciamento refere-se ao VMware Horizon 7 Standard Add-On: 10 Pack (CCU). Sendo assim a necessidade de aquisição
do novo licenciamento bem como a renovação dos itens já adquiridos referem-se aos bundles de licenciamento para 10x
usuários concorrentes, cada, devendo ser ofertado pela contratada o bundle VMware Horizon 7 Standard Add-On: 10 Pack
(CCU) – ou superior – para ambos os itens 1 e 2 com um total de licenciamento para 70x usuários. Está correto nosso
entendimento? Questionamento 02 – Na licitação do Pregão Eletrônico nº 68/2021, conforme verificação dos itens do edital,
é informado no quadro resumo do Anexo I que “07. Adjudicação Por Lote: É exigida a adjudicação por lote para garantir que
o fornecimento do software, treinamento oficial e serviço de implantação seja de um único desenvolvedor, evitando-se
incompatibilidade entre os itens componentes, ou mesmo, que se veja a Administração sem condições de implantar/usar o
pretendido por falta, incapacidade de gerência de ambiente virtual, derivada de fracasso parcial de itens. “. Em
levantamento aos itens solicitado na aquisição de novas licenças entendemos que não será necessário a execução de
nenhum serviço de implementação ou configuração da solução. Está correto nosso entendimento? Questionamento 03 – Na
licitação do Pregão Eletrônico nº 68/2021, conforme verificação dos itens do edital, é informado no quadro resumo do Anexo
I que “09. Local de Entrega Item 03: Centro de treinamento oficial do fabricante”. Entendemos que com o advento da
pandemia e possíveis problemas de deslocamento para os centros oficiais de treinamento, bem como a indisponibilidade de
turmas presenciais, os vouchers/créditos para treinamentos podem ser disponibilizados para o formato online com instrutor
junto ao fabricante. Está correto nosso entendimento? Vale ressaltar que é de fundamental importância, confrontar-se tal
exigência com o disposto no inciso I do § 1º do art. 3º, que veda aos agentes públicos ´admitir, prever, incluir, tolerar, nos
atos de convocação, cláusulas ou distinções que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e
estabeleçam preferências ou distinções em razão de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para específico
objeto do contrato`. ..."

 
Fechar
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Resposta 24/11/2021 14:56:37
 
Instada a manifestar-se, a unidade demandante assim despachou: ...´1) Questionamento 1: "Na licitação do Pregão
Eletrônico nº 68/2021, conforme verificação dos itens do edital é informado nos itens 1 e 2 a necessidade de aquisição de
“Horizon 7 Standard Add-On”. Conforme verificado nos contratos ativos do órgão, identificamos que o modelo de
licenciamento refere-se ao VMware Horizon 7 Standard Add-On: 10 Pack (CCU). Sendo assim a necessidade de aquisição do
novo licenciamento bem como a renovação dos itens já adquiridos referem-se aos bundles de licenciamento para 10x
usuários concorrentes, cada, devendo ser ofertado pela contratada o bundle VMware Horizon 7 Standard Add-On: 10 Pack
(CCU) – ou superior – para ambos os itens 1 e 2 com um total de licenciamento para 70x usuários. Está correto nosso
entendimento?" Resposta: Está equivocado o entendimento. Para o Item 01 deverá ser fornecida a renovação mais a
atualização de versão para o contrato indicado, que trata de licenças de usuário concorrentes: "VMware Horizon Standard na
modalidade Term Edition Add-on", que só existe a partir da versão 8. Quanto ao Item 02, está claro no edital que o
fornecimento deverá ser "VMware Horizon Standard Term Edition Addon para 10 (dez) usuários concorrentes (CCU)". 2)
Questionamento 2: "Na licitação do Pregão Eletrônico nº 68/2021, conforme verificação dos itens do edital, é informado no
quadro resumo do Anexo I que “07. Adjudicação Por Lote: É exigida a adjudicação por lote para garantir que o fornecimento
do software, treinamento oficial e serviço de implantação seja de um único desenvolvedor, evitando-se incompatibilidade
entre os itens componentes, ou mesmo, que se veja a Administração sem condições de implantar/usar o pretendido por
falta, incapacidade de gerência de ambiente virtual, derivada de fracasso parcial de itens. “. Em levantamento aos itens
solicitado na aquisição de novas licenças entendemos que não será necessário a execução de nenhum serviço de
implementação ou configuração da solução. Está correto nosso entendimento?" Resposta: Sim. 3) Questionamento 3: "Na
licitação do Pregão Eletrônico nº 68/2021, conforme verificação dos itens do edital, é informado no quadro resumo do Anexo
I que “09. Local de Entrega Item 03: Centro de treinamento oficial do fabricante”. Entendemos que com o advento da
pandemia e possíveis problemas de deslocamento para os centros oficiais de treinamento, bem como a indisponibilidade de
turmas presenciais, os vouchers/créditos para treinamentos podem ser disponibilizados para o formato online com instrutor
junto ao fabricante. Está correto nosso entendimento?" Resposta: Os vouchers devem permitir o uso na modalidade on-line
ao vivo ou presencial, a depender da disponibilidade de turmas nestas modalidade quando da solicitação de uso, durante o
período mínimo de 12 meses, e ao critério do Tribunal. ..."

 
Fechar
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De: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 02/12/2021 02:38 PM
Assunto: [pregoeiro] [slc] Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico PE nº 68/2021 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS {01}

 
 
 
 

From: Vanessa Valério <vanessa.valerio@chipcia.com.br>
 To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>

 Cc: operações <Natalia.Nonato@chipcia.com.br>, Grayce Kelly Carmo dos Santos <grayce.santos@chipcia.com.br>,
José Carlos Sena de Cerqueira <jose.cerqueira@chipcia.com.br>

 Date: Thu, 2 Dec 2021 00:51:29 +0000
 Subject: [slc] Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico PE nº 68/2021 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE

ALAGOAS {01}
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AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2021
A�: Comissão de Licitação
 
 Prezado(a) Sr(a). Pregoeiro(a) boa noite.
 
Visando essencialmente aumentar ou minimamente preservar o caráter compe��vo do c
prejudicar a qualidade técnica do mesmo, tendo em vista dúvidas com relação às exigências co
Eletrônico nº 68/2021, e em consonância com o referido edital, solicitamos tempes�vame
conforme segue:
 
 
ESCLARECIMENTO 1:
O edital, em seu item “3.1 Descrição do Objeto, subitem 1 (Renovação de suporte por 36 (trinta e
(trinta) licenças Horizon Standard Add-On, com direito a update para versão mais atual)”.  Entend
consonância com decisão do Tribunal de Contas da União, através do acordão 2569/2018, o novo
de 36 (trinta e seis)  meses deverá iniciar a par�r da data de expiração da vigência do suporte atu
do empenho/contrato que autoriza a compra, caso o contrato/suporte atual já tenha expirado. N
está correto?
 
ESCLARECIMENTO 2:
O edital, em seu item 3.1 Descrição do Objeto, subitem 3 (Vouchers de Treinamento Oficial VMw
para esse item os Vouchers de Treinamento Oficial Vmware ofertados não contemplarão o direito
prova de cer�ficação. Nosso entendimento está correto?
 
ESCLARECIMENTO 3:
Assinatura eletrônica é criptografada e necessita de um cer�ficado digital emi�do por autori
exemplo, ICP-Brasil. Ela é usada para acessar, compar�lhar e aprovar informações em meio di
todo e qualquer documento que tenha uma assinatura eletrônica é considerado original, e d
reconhecimento de firma em cartório. Nosso entendimento está correto?
 
ESCLARECIMENTO 4:
Diante da recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), durante o julgamento 
Incons�tucionalidade (ADIN) nº 1.945 e 5.659, que alterou o regime tributário das licenças
passaram a ser tributadas (a par�r de então) como serviços e não mais como mercadorias, ress
Licenças Horizon 7 Standard Add-On ou versão mais atual com suporte de 36 (trinta e seis) 
edital contempla licenças de so�ware, e para atender à legislação tributária vigente os forneced
devem fornecer/faturar tal item como serviço. Entendemos que a empresa vencedora do certa
item 2 da seguinte forma: Licenças de so�ware, através de Nota fiscal de Serviço (NFSe) tributad
nosso entendimento?
 
 

   Atenciosamente,
 

   Vanessa Maria de Oliveira Valério
   Consultora de Negócios
   CHIP - Informática Empresarial LTDA
   Fone: (79) 2106-0606 / Cel.: (79) 99127-7194
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2021.
Sr. Coordenador COINF
 
Solicito pronunciamento de V.Sª quanto ao pedido de

esclarecimento de potencial licitante, Pregão 68/2021, evento
nº 0982325

 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 02/12/2021, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0982330 e o código CRC 7820DBB9.

0004679-07.2021.6.02.8000 0982330v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2021.
À PREG
 
Sr. Pregoiero,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0982330, seguem

os esclarecimento para o evento  0982325:
 

Esclarecimento 1: A priori, fora do escopo técnico de TI, vez que
levantado aspecto jurídico;
Esclarecimento 2: Está correto o entendimento;
Esclarecimento 3: Fora do escopo de técnico de TI;
Esclarecimento 4: Fora do escopo de técnico de TI.
 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 02/12/2021, às 20:39, 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
0982787 e o código CRC 04E74B45.

0004679-07.2021.6.02.8000 0982787v1
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De: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br> 
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 02/12/2021 02:38 PM

Assunto: [pregoeiro] [slc] Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico PE nº
68/2021 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS {01}

 
 
 
 

From: Vanessa Valério <vanessa.valerio@chipcia.com.br>
 To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>

 Cc: operações <Natalia.Nonato@chipcia.com.br>, Grayce Kelly Carmo dos Santos <grayce.santos@chipcia.com.br>,
José Carlos Sena de Cerqueira <jose.cerqueira@chipcia.com.br>

 Date: Thu, 2 Dec 2021 00:51:29 +0000
 Subject: [slc] Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico PE nº 68/2021 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE

ALAGOAS {01}
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AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2021
A�: Comissão de Licitação
 
 Prezado(a) Sr(a). Pregoeiro(a) boa noite.
 
Visando essencialmente aumentar ou minimamente preservar o caráter compe��vo do certame, contudo sem
prejudicar a qualidade técnica do mesmo, tendo em vista dúvidas com relação às exigências con�das no Edital
Pregão Eletrônico nº 68/2021, e em consonância com o referido edital, solicitamos tempes�vamente os
esclarecimentos conforme segue:
 
 
ESCLARECIMENTO 1:
O edital, em seu item “3.1 Descrição do Objeto, subitem 1 (Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30
(trinta) licenças Horizon Standard Add-On, com direito a update para versão mais atual)”.  Entendemos que em
consonância com decisão do Tribunal de Contas da União, através do acordão 2569/2018, o novo período de
suporte de 36 (trinta e seis)  meses deverá iniciar a par�r da data de expiração da vigência do suporte atual, ou a
par�r da data do empenho/contrato que autoriza a compra, caso o contrato/suporte atual já tenha expirado. Nosso
entendimento está correto?
 
ESCLARECIMENTO 2:
O edital, em seu item 3.1 Descrição do Objeto, subitem 3 (Vouchers de Treinamento Oficial VMware). Entendemos
que, para esse item os Vouchers de Treinamento Oficial Vmware ofertados não contemplarão o direito de realização
de prova de cer�ficação. Nosso entendimento está correto?
 
ESCLARECIMENTO 3:
Assinatura eletrônica é criptografada e necessita de um cer�ficado digital emi�do por autoridade cer�ficadora, por
exemplo, ICP-Brasil. Ela é usada para acessar, compar�lhar e aprovar informações em meio digital.  Entendemos que
todo e qualquer documento que tenha uma assinatura eletrônica é considerado original, e dispensa auten�cação e
reconhecimento de firma em cartório. Nosso entendimento está correto?
 
ESCLARECIMENTO 4:
Diante da recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), durante o julgamento das Ações Diretas de
Incons�tucionalidade (ADIN) nº 1.945 e 5.659, que alterou o regime tributário das licenças de so�ware, as quais
passaram a ser tributadas (a par�r de então) como serviços e não mais como mercadorias, ressaltamos que o item 2
- Licenças Horizon 7 Standard Add-On ou versão mais atual com suporte de 36 (trinta e seis) meses, solicitado neste
edital contempla licenças de so�ware, e para atender à legislação tributária vigente os fornecedores do mercado de
TI devem fornecer/faturar tal item como serviço. Entendemos que a empresa vencedora do certamente poderá
faturar o item 2 da seguinte forma: Licenças de so�ware, através de Nota fiscal de Serviço (NFSe) tributado pelo ISS.
Está correto nosso entendimento?
 
 

   Atenciosamente,
 

   Vanessa Maria de Oliveira Valério
   Consultora de Negócios
   CHIP - Informática Empresarial LTDA
   Fone: (79) 2106-0606 / Cel.: (79) 99127-7194
   Site: http://www.chipcia.com.br
 

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

P Antes de IMPRIMIR pense na sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2021.
Senhor Secretário,
 
A empresa Chipcia, solicita os esclarecimentos contidos

nos eventos 0982325 e 0982823, referente ao Pregão Eletrônico n.º
68/2021, especificamente quanto aos itens 03 e 04, conforme
Despacho COINF (0982787).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 03/12/2021, às 07:42, 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
0982826 e o código CRC 495C5DCE.

0004679-07.2021.6.02.8000 0982826v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2021.
Senhor Secretário,
 
A empresa Chipcia, solicita os esclarecimentos contidos

nos eventos 0982325 e 0982823, referente ao Pregão Eletrônico n.º
68/2021, especificamente quanto aos itens 01, 03 e 04, conforme
Despacho COINF (0982787).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 03/12/2021, 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
0983469 e o código CRC C25B2DF0.

0004679-07.2021.6.02.8000 0983469v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2021.

 

Tendo em vista o encaminhamento dado pelo pregoeiro,
conforme Despacho PREG 0983469, em relação aos pedidos de
esclarecimentos apresentados no curso do Pregão Eletrônico n.º
68/2021, conforme docs. 0982325 e 0982823,
especificamente quanto aos itens 01, 03 e 04, direciono os autos:

À AJ-DG, dada a temática jurídica, s.m.j., para a
competente análise e pronunciamento em relação aos
questionamentos relacionados aos itens 1 e 3.

À COFIN, quanto ao item 4, para a competente análise e
pronunciamento, tendo em conta o aspecto contábil inserido no
pedido de esclarecimento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/12/2021, às 17:07, 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
0983518 e o código CRC AD7A8F17.

0004679-07.2021.6.02.8000 0983518v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2021.
À SGF,
Diante do despacho GSAD (0983518), encaminho

os autos eletrônicos para manifestação técnica quanto ao item
"Esclarecimento 4" do evento (0982823).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/12/2021, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0984007 e o código CRC 3A3DF6E9.

0004679-07.2021.6.02.8000 0984007v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de dezembro de 2021.
Senhor Secretário,
 
Solicito de V.Sª a resposta quanto aos itens 1, 3 e

4, conforme Despacho GSAD (0983518), para fins de
publicação no Sistema Comprasnet.

 
A sessão eletrônica do Pregão 68/2021, será no dia

09/12, às 14:00 horas.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 07/12/2021, às 09:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0984653 e o código CRC A3B966E3.

0004679-07.2021.6.02.8000 0984653v1
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PROCESSO : 0004679-07.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1457 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Nesta Assessoria Jurídica, consulta oriunda do
Senhor Pregoeiro, o Senhor João Hermínio de Barros Neto,
por conta de solicitações de esclarecimentos requeridos por
prentensa empresa licitante.

 
Cuidam os autos do do Pregão 68/2021, tendente à

aquisição de licenças VMware Horinz e contratações
acessórias, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal.

 
Os "clareamentos" interpretativos trazidos a esta

unidade pela Secretaria de Administração no Despacho
GSAD 0983518, pontos 1 e 3 do evento SEI nº 0982823, são
os seguintes:

 
"ESCLARECIMENTO 1: O edital, em seu item
“3.1 Descrição do Objeto, subitem 1
(Renovação de suporte por 36 (trinta e seis)
meses das 30 (trinta) licenças Horizon
Standard Add-On, com direito a update para
versão mais atual)”. Entendemos que em
consonância com decisão do Tribunal de
Contas da União, através do acordão
2569/2018, o novo período de suporte de 36
(trinta e seis) meses deverá iniciar a partir da
data de expiração da vigência do suporte
atual, ou a partir da data do empenho/contrato
que autoriza a compra, caso o contrato/suporte
atual já tenha expirado. Nosso entendimento
está correto?
ESCLARECIMENTO 3: Assinatura eletrônica é
criptografada e necessita de um certificado
digital emitido por autoridade certificadora,
por exemplo, ICP-Brasil. Ela é usada para
acessar, compartilhar e aprovar informações
em meio digital. Entendemos que todo e
qualquer documento que tenha uma assinatura
eletrônica é considerado original, e dispensa
autenticação e reconhecimento de firma em
cartório. Nosso entendimento está correto?"
 

É o que se tem a relatar.
 
O mérito, portanto, passa pela desenlace objetivo a

estas duas perguntas.
 
Pois bem.
 
A resposta a primeira pergunta, obviamente, é sim.
 
Naturalmente, o suporte de informática a ser

contratado deve ter sua vigência alinhada ao fim do que ora
em vigor, se o mesmo existir.
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Logicamente, em se constatada a solução de

continuidade quando do início da prestação dos serviços, de
forma natural, o negócio terá sua gênese desde a assinatura
da avença.

 
O segundo questionamento, a priori, também

deveria ter resposta positiva.
 
Há, como faremos ver baixo, substrato jurídico

para sua aceitação.
 
Todavia, essa toada só pode ser aceita em não

havento disposição em contrário pela Alta Administração.
 
Mesmo assim, não em todas as situações, como

quer fazer ver a empresa.
 
Está AJ/DG não verificou nos normativos internos

esse impedimento.
 
Nesta seara, a lei nº 14.063/2020, regulamentada

que foi pelo Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, traça as
balizas da aceitação da assinatura eletrônica.

 
A Seção III, da lei nº 14.063/2020, dispõe

exatamente acerca da aceitação e da utilização de assinaturas
eletrônicas pelos entes públicos:

 
"Art. 5º No âmbito de suas competências, ato
do titular do Poder ou do órgão
constitucionalmente autônomo de cada ente
federativo estabelecerá o nível mínimo exigido
para a assinatura eletrônica em documentos e
em interações com o ente público.
 
 III - a assinatura eletrônica qualificada será
admitida em qualquer interação eletrônica
com ente público, independentemente de
cadastramento prévio, inclusive nas hipóteses
mencionadas nos incisos I e II deste parágrafo.
 
§ 2º É obrigatório o uso de assinatura
eletrônica qualificada:
 
I - nos atos assinados por chefes de Poder, por
Ministros de Estado ou por titulares de Poder
ou de órgão constitucionalmente autônomo de
ente federativo;
 
VI - nas demais hipóteses previstas em lei.
 
§ 4 º O ente público informará em
seu site os requisitos e os mecanismos
estabelecidos internamente para
reconhecimento de assinatura eletrônica
avançada." (grifei)
 

Já Decreto nº 10.543/2020 traça o seguinte
itinerário, com os níveis mínimos para a assinatura eletrônica:

 
"Art. 4º  Os níveis mínimos para as assinaturas
em interações eletrônicas com a administração
pública federal direta, autárquica e
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fundacional são:
 
II - assinatura eletrônica avançada -
admitida para as hipóteses previstas no inciso
I e nas hipóteses de interação com o ente
público que, considerada a natureza da relação
jurídica, exijam maior garantia quanto à
autoria, incluídos:
 
c ) a manifestação de vontade para a
celebração de contratos, convênios,
acordos, termos e outros instrumentos
sinalagmáticos bilaterais ou plurilaterais
congêneres;" (grifei)
 

Portanto, como visto acima, é possível
juridicamente, no caso, o uso da assinatura eletrônica.

 
Todavia, há recomendação legal de que as balizas

desse uso seja destrinchadas em seu site, pelo Órgão que a
aceitará, no caso, o TRE/AL.

 
Esta AJ/DG não vislumbrou esse detalhamento.
 
Assim, recomenda-se que a empresa busque, antes

de envio do instrumento, essas informações junto à
Administração deste Regional.

 
Este é o parecer.
 
À Secretaria de Administração, para conhecimento

e continuidade do feito.
 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 09/12/2021, às 11:02, 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
0985001 e o código CRC FFFF37C5.

0004679-07.2021.6.02.8000 0985001v12

Parecer 1457 (0985001)         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 330



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

 

DESPACHO

Maceió, 07 de dezembro de 2021.
Reporto-me ao Despacho PREG 0984653, para

solicitar ao Sr. Coordenador da COFIN avaliar a possibilidade
de prestar a colaboração demandada pelo Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/12/2021, 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
0985005 e o código CRC 7CAC093A.

0004679-07.2021.6.02.8000 0985005v1

Despacho GSAD 0985005         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 331



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 07 de dezembro de 2021.
À SGF,
Encaminho despacho GSAD (0985005), reiterando

o despacho (0983518).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/12/2021, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0985034 e o código CRC 429642E2.

0004679-07.2021.6.02.8000 0985034v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 07 de dezembro de 2021.
À COFIN.
 
Senhor Coordenador,
 
Considerando o despacho (0985034), esclareço que

em face de ter sido designado para participar de um curso nos
dias 03, 06 e 07 de dezembro, e também em decorrência de a
Seção estar com apenas 2 dos 4 servidores, pois uma
servidora está de férias e outro de licença médica, não tenho
como cumprir os prazos em todos os processos.

Em relação ao questionamento sobre documento a
ser emitido pela contratada para faturamento do serviço,
entendo, smj, que não é da competência da SGF responder.
Não obstante, na minha visão, a empresa deve emitir uma
nota fiscal de serviço para o caso em questão.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 07/12/2021, às 18:53, 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
0985237 e o código CRC 1DB90C8C.

0004679-07.2021.6.02.8000 0985237v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2021.
À GSAD,
Diante do despacho GSAD (0985005), encaminho

manifestação da SGF (0985237).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/12/2021, às 09:31, 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
0985481 e o código CRC E79AF1BA.

0004679-07.2021.6.02.8000 0985481v1
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Esclarecimento 09/12/2021 11:38:06
 
A empresa CHIPCIA, solicita os seguintes esclarecimentos: ..."ESCLARECIMENTO 1: O edital, em seu item “3.1 Descrição do
Objeto, subitem 1 (Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta) licenças Horizon Standard Add-On,
com direito a update para versão mais atual)”. Entendemos que em consonância com decisão do Tribunal de Contas da
União, através do acordão 2569/2018, o novo período de suporte de 36 (trinta e seis) meses deverá iniciar a partir da data
de expiração da vigência do suporte atual, ou a partir da data do empenho/contrato que autoriza a compra, caso o
contrato/suporte atual já tenha expirado. Nosso entendimento está correto? ESCLARECIMENTO 2: O edital, em seu item 3.1
Descrição do Objeto, subitem 3 (Vouchers de Treinamento Oficial VMware). Entendemos que, para esse item os Vouchers de
Treinamento Oficial Vmware ofertados não contemplarão o direito de realização de prova de certificação. Nosso
entendimento está correto? ESCLARECIMENTO 3: Assinatura eletrônica é criptografada e necessita de um certificado digital
emitido por autoridade certificadora, por exemplo, ICP-Brasil. Ela é usada para acessar, compartilhar e aprovar informações
em meio digital. Entendemos que todo e qualquer documento que tenha uma assinatura eletrônica é considerado original, e
dispensa autenticação e reconhecimento de firma em cartório. Nosso entendimento está correto? ESCLARECIMENTO 4:
Diante da recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), durante o julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADIN) nº 1.945 e 5.659, que alterou o regime tributário das licenças de software, as quais passaram
a ser tributadas (a partir de então) como serviços e não mais como mercadorias, ressaltamos que o item 2 - Licenças
Horizon 7 Standard Add-On ou versão mais atual com suporte de 36 (trinta e seis) meses, solicitado neste edital contempla
licenças de software, e para atender à legislação tributária vigente os fornecedores do mercado de TI devem
fornecer/faturar tal item como serviço. Entendemos que a empresa vencedora do certamente poderá faturar o item 2 da
seguinte forma: Licenças de software, através de Nota fiscal de Serviço (NFSe) tributado pelo ISS. Está correto nosso
entendimento? ..."

 
Fechar
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Resposta 09/12/2021 11:38:06
 
A unidade de TI assim informou: ...´Esclarecimento 1: A priori, fora do escopo técnico de TI, vez que levantado aspecto
jurídico; Esclarecimento 2: Está correto o entendimento; Esclarecimento 3: Fora do escopo de técnico de TI; Esclarecimento
4: Fora do escopo de técnico de TI. ..." A Assessoria-Jurídica da DG, emitiu o seguinte parecer: ..."Nesta Assessoria
Jurídica, consulta oriunda do Senhor Pregoeiro, o Senhor João Hermínio de Barros Neto, por conta de solicitações de
esclarecimentos requeridos por prentensa empresa licitante. Cuidam os autos do do Pregão 68/2021, tendente à aquisição
de licenças VMware Horinz e contratações acessórias, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação deste Tribunal. Os "clareamentos" interpretativos trazidos a esta unidade pela Secretaria de
Administração no Despacho GSAD 0983518, pontos 1 e 3 do evento SEI nº 0982823, são os seguintes: "ESCLARECIMENTO
1: O edital, em seu item “3.1 Descrição do Objeto, subitem 1 (Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30
(trinta) licenças Horizon Standard Add-On, com direito a update para versão mais atual)”. Entendemos que em consonância
com decisão do Tribunal de Contas da União, através do acordão 2569/2018, o novo período de suporte de 36 (trinta e seis)
meses deverá iniciar a partir da data de expiração da vigência do suporte atual, ou a partir da data do empenho/contrato
que autoriza a compra, caso o contrato/suporte atual já tenha expirado. Nosso entendimento está correto?
ESCLARECIMENTO 3: Assinatura eletrônica é criptografada e necessita de um certificado digital emitido por autoridade
certificadora, por exemplo, ICP-Brasil. Ela é usada para acessar, compartilhar e aprovar informações em meio digital.
Entendemos que todo e qualquer documento que tenha uma assinatura eletrônica é considerado original, e dispensa
autenticação e reconhecimento de firma em cartório. Nosso entendimento está correto?" É o que se tem a relatar. O mérito,
portanto, passa pela desenlace objetivo a estas duas perguntas. Pois bem. A resposta a primeira pergunta, obviamente, é
sim. Naturalmente, o suporte de informática a ser contratado deve ter sua vigência alinhada ao fim do que ora em vigor, se
o mesmo existir. Logicamente, em se constatada a solução de continuidade quando do início da prestação dos serviços, de
forma natural, o negócio terá sua gênese desde a assinatura da avença. O segundo questionamento, a priori, também
deveria ter resposta positiva. Há, como faremos ver baixo, substrato jurídico para sua aceitação. Todavia, essa toada só
pode ser aceita em não havento disposição em contrário pela Alta Administração. Mesmo assim, não em todas as situações,
como quer fazer ver a empresa. Está AJ/DG não verificou nos normativos internos esse impedimento. Nesta seara, a lei nº
14.063/2020, regulamentada que foi pelo Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, traça as balizas da aceitação da assinatura
eletrônica. A Seção III, da lei nº 14.063/2020, dispõe exatamente acerca da aceitação e da utilização de assinaturas
eletrônicas pelos entes públicos: "Art. 5º No âmbito de suas competências, ato do titular do Poder ou do órgão
constitucionalmente autônomo de cada ente federativo estabelecerá o nível mínimo exigido para a assinatura eletrônica em
documentos e em interações com o ente público. III - a assinatura eletrônica qualificada será admitida em qualquer
interação eletrônica com ente público, independentemente de cadastramento prévio, inclusive nas hipóteses mencionadas
nos incisos I e II deste parágrafo. § 2º É obrigatório o uso de assinatura eletrônica qualificada: I - nos atos assinados por
chefes de Poder, por Ministros de Estado ou por titulares de Poder ou de órgão constitucionalmente autônomo de ente
federativo; VI - nas demais hipóteses previstas em lei. §4º O ente público informará em seu site os requisitos e os
mecanismos estabelecidos internamente para reconhecimento de assinatura eletrônica avançada." (grifei) Já Decreto nº
10.543/2020 traça o seguinte itinerário, com os níveis mínimos para a assinatura eletrônica: "Art. 4º Os níveis mínimos
para as assinaturas em interações eletrônicas com a administração pública federal direta, autárquica e fundacional são: II -
assinatura eletrônica avançada - admitida para as hipóteses previstas no inciso I e nas hipóteses de interação com o ente
público que, considerada a natureza da relação jurídica, exijam maior garantia quanto à autoria, incluídos: c) a
manifestação de vontade para a celebração de contratos, convênios, acordos, termos e outros instrumentos sinalagmáticos
bilaterais ou plurilaterais congêneres;" (grifei) Portanto, como visto acima, é possível juridicamente, no caso, o uso da
assinatura eletrônica. Todavia, há recomendação legal de que as balizas desse uso seja destrinchadas em seu site, pelo
Órgão que a aceitará, no caso, o TRE/AL. Esta AJ/DG não vislumbrou esse detalhamento. Assim, recomenda-se que a
empresa busque, antes de envio do instrumento, essas informações junto à Administração deste Regional. Este é o parecer.
À Secretaria de Administração, para conhecimento e continuidade do feito. ..." A unidade Financeira, assim informou: ..."
Não obstante, na minha visão, a empresa deve emitir uma nota fiscal de serviço para o caso em questão. ..."

 
Fechar
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Recife, 09 de Dezembro de 2021. 
 
 
Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Pregão Eletrônico Nº 68/2021 

Processo nº 0001231-26.2021.6.02.8000 
 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
  A PLUGNET Comércio e Representações LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0005-01, 

por intermédio de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, para efeito do cumprimento ao 

estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520/2002, de 17.07.2002, e no Inciso VI 

do artigo 15 da Lei Estadual n.º 12.340/2003, de 27.01.2003, sob as penalidades cabíveis, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação exigidos no referido Edital. 

 
 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araujo Tavares 
(81) 3426-7006 
Diretor 
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Recife, 09 de Dezembro de 2021. 
Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Pregão Eletrônico Nº 68/2021 

Processo nº 0001231-26.2021.6.02.8000 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO 
 
 
A PLUGNET Comércio e Representações LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0005-01, por 

intermédio de seu representante legal infra-assinado, Cientes que ao se realizar declaração falsa, 

incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código  Penal  Brasileiro,  

declaramos  que  não  há  sócios,  gerentes,  diretores  ou  responsáveis  técnicos  na  empresa 

Plugnet Comércio e Representações Ltda, CNPJ: 02.213.325/0005-01, que sejam:  

 

a) membros ou servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, efetivos, comissionados, cedidos 

ou colocados à disposição da Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

 

b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, de membro ou servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, este último quando 

ocupante de cargo de direção, chefia e assessoramento, servidor cedido ou colocado à disposição do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
Atenciosamente, 
 
 
Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araujo Tavares 
CPF: 376.381.144-34 
(81) 3426-7006 
Diretor 
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Recife, 09 de Dezembro de 2021. 

 
 
Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Pregão Eletrônico Nº 68/2021 

Processo nº 0001231-26.2021.6.02.8000 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR 

 
 
 
 
 
 A Plugnet Comércio e Representações LTDA, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ 

02.213.325/0005-01, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, 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 dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos e não emprega menor a partir de quatorze anos 

na condição de aprendiz. 

  
 
 Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 
 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araujo Tavares 
(81) 3426-7006 
Diretor 
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Recife, 09 de Dezembro de 2021. 
 
 
Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Pregão Eletrônico Nº 68/2021 

Processo nº 0001231-26.2021.6.02.8000 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 02.213.325/0005-01, sediada 

na Rod. Gov. Mário Covas, s/n – Km. 279 – Sala 89 – Jacuhy – Serra (ES) – CEP: 29.161-230, declara, 

sob as penalidades da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação 

no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores. 

 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araujo Tavares 
(81) 3426-7006 
Diretor 
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Recife, 09 de Dezembro de 2021. 
 
Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Pregão Eletrônico Nº 68/2021 

Processo nº 0001231-26.2021.6.02.8000 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0005-01, por 

intermédio de seu representante legal infra-assinado, DECLARA que: 

 

 

• Estão inclusos nos preços ofertados todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, 

taxas, conforme discriminado no Anexo I – Termo de Referência, encargos sociais, trabalhistas e 

previdenciários, frete, seguro, etiquetagem, mão-de-obra, e quaisquer outros serviços de despesas, 

que incidam sobre a execução do objeto.  

 

 
Atenciosamente, 
 
 
Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araujo Tavares 
(81) 3426-7006 
Diretor 
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Recife, 09 de Dezembro de 2021. 
 
 
Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Pregão Eletrônico Nº 68/2021 

Processo nº 0001231-26.2021.6.02.8000 
 

DECLARAÇÃO 
 
   PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0005-01, 

por intermédio de seu representante legal, Breno José de Araújo Tavares, portador da carteira de 

identidade nº 1862424 SSP/RN, inscrito no Ministério da fazenda sob o nº 376.381.144-34, como 

representante devidamente constituído da e PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

doravante denominado PLUGNET INFORMÁTICA, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 

do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta apresentada para participar da Edital Pregão Eletrônico Nº 68/2021, foi elaborada de 

maneira independente PLUGNET INFORMÁTICA, 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 Edital Pregão Eletrônico Nº 68/2021, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital Pregão Eletrônico Nº 

68/2021 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato 

do Edital Pregão Eletrônico nº  68/2021, 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 Edital Pregão Eletrônico Nº 68/2021 quanto a participar ou não 

da referida licitação; 
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(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Edital Pregão Eletrônico Nº 68/2021 

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 

outro participante potencial ou de fato da Edital Pregão Eletrônico nº  68/2021 antes da adjudicação 

do objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Edital Pregão Eletrônico nº  68/2021 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante de Edital Pregão Eletrônico nº  68/2021, 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. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Plugnet Comércio e Representações Ltda 

Breno José de Araujo Tavares 

(81) 3426-7006 

Diretor 
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Recife, 09 de Dezembro de 2021. 

 
 
Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Pregão Eletrônico Nº 68/2021 

Processo nº 0001231-26.2021.6.02.8000 
 
 

 
 
 

Prezados Senhores, 

 

A Plugnet Comércio e Representações LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0005-01, inscrição 

estadual nº 18.1.001.0241444-4, estabelecida na Rod. Gov. Mário Covas, s/n – Km. 279 – Sala 89 – 

Jacuhy – Serra (ES) – CEP: 29.161-230, está honrada em responder sua solicitação. Estamos 

encaminhando para apreciação nossa Proposta. 

 

Concordamos e atendemos a todos os requisitos solicitados no Pregão Eletrônico N.º 68/2021, para 

contratação de LICENÇAS VMware Horizon e contratações acessórias, conforme proposta apresentada e 

nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 
 
Atenciosamente, 
 
 
Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araujo Tavares 
(81) 3426-7006 
Diretor 
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Recife, 09 de Dezembro de 2021. 

 
Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Pregão Eletrônico Nº 68/2021 

Processo nº 0001231-26.2021.6.02.8000 
  

PROPOSTA COMERCIAL  
 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNITÁRIO R$ VALOR TOTAL R$ 

1 

Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) 
meses das 30 (trinta) licenças Horizon 7 
Standard Add-On, com direito a update 

para versão mais atual 

1 

 26.024,00 26.024,00  

2 
Licenças Horizon 7 Standard Add-On ou 

versão mais atual com suporte de 36 
(trinta e seis) meses 

4 

 20.371,00 81.484,00 

3 Vouchers de Treinamento Oficial Vmware 
4 

 7.724,00 30.896,00  

 Total......................................................................................................................R$ 138.404,00  

 
 

PREÇO GLOBAL 

R$ 138.404,00 Cento e trinta e oito mil quatrocentos e quatro reais) 

 

 

Descrição do Objeto: 

 

Item 1 (Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta) licenças Horizon Standard Add-On, com 
direito a update para versão mais atual)  
 
Fornecimento de subscrição de suporte do VMWare Horizon, atrelado ao contrato 479613964 com atualização para a 
nova versão do VMware Horizon Standard na modalidade Term Edition Add-on;  

Horizon Standard Add-On para 30 usuários concorrentes: 
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PLUGNET COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA        

Insc. Estadual Nº. – 083.778.28-4 
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0005-01 
www.plugnetshop.com.br 
 

 

MATRIZ – RECIFE / PE 

Rua General Abreu e Lima, Nº 222 
Rosarinho – 52.041-040  
Fone/Fax: 81 3426.7006 
plugnet@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – BELÉM / PA 

Av. Romulo Maiorana, nº 700 – 
Sala 1709 – Marco – Belém/PA – 

CEP: 66.093-672  
plugnetpa@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB 

Av. Nossa Senhora dos 
 Navegantes, 104 / 402 Tambaú 

Fone/Fax: 83 3226.1422 
plugnetpb@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – ESPÍRITO SANTO / ES 

Rod. Governador Mário Covas, s/n – 
Km 279 – Sala 89 - Jacuhy 
Fone/Fax: 81 988440834 

plugnetes@plugnetshop.com.br 
 

 
    

 

  
o 30 VMware Horizon per Concurrent User;  

o 30 VMware Horizon Standard Add-On;  
Garantia/suporte por um período de 36 meses, com atendimento 24x7;  

Com direito a upgrade de versão.  
 
 
Item 2 (Licenças Horizon Standard Add-On versão mais atual com suporte de 36 (trinta e seis) meses)  
 
Fornecimento de subscrição do VMware Horizon Standard Term Edition Add-on para 10 (dez) usuários concorrentes 
(CCU);  

Deverá possuir suporte de 36 (trinta e seis) meses, contemplando o fornecimento de atualizações do software ofertado 
(correções, “patches”, “updates” ou novas “releases”), quando disponíveis, sem custo adicional, mão de obra para 
suporte e atendimento remoto, no regime 24x7.  
 
Item 3 (Vouchers de Treinamento Oficial VMware)  
 
Vouchers de treinamento oficial VMware (Course Catalog) de maneira, dada a permanência da pandemia, on-line ou 
presencial;  

Treinamento Oficial VMware Horizon 8 ou versão mais atual: Deploy and Manage ou equivalente;  

Validade mínima de 12 meses.  
 

 

FORMA DE PAGAMENTO: Conforme item 19 do Edital. 

PRAZO DE VALIDADE: Conforma o Item 6.5, prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contados da 

data de abertura da sessão pública. 

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de 

empenho ou documento equivalente. 

Procedência: Adquirido no mercado nacional, através dos Distribuidores autorizados VMware. 

IMPOSTOS, FRETES, TAXAS, SEGUROS E DEMAIS ENCARGOS: Incluso no preço dos equipamentos. 

Alíquota do ISS no Município do Serra (ES): 3% 
 
Local de entrega: Item 01 e 02: Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br e  

Item 03: Centro de treinamento oficial do fabricante  
 
Dados da empresa: 
Razão Social: Plugnet Comércio e Representações LTDA 
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PLUGNET COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA        

Insc. Estadual Nº. – 083.778.28-4 
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0005-01 
www.plugnetshop.com.br 
 

 

MATRIZ – RECIFE / PE 

Rua General Abreu e Lima, Nº 222 
Rosarinho – 52.041-040  
Fone/Fax: 81 3426.7006 
plugnet@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – BELÉM / PA 

Av. Romulo Maiorana, nº 700 – 
Sala 1709 – Marco – Belém/PA – 

CEP: 66.093-672  
plugnetpa@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB 

Av. Nossa Senhora dos 
 Navegantes, 104 / 402 Tambaú 

Fone/Fax: 83 3226.1422 
plugnetpb@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – ESPÍRITO SANTO / ES 

Rod. Governador Mário Covas, s/n – 
Km 279 – Sala 89 - Jacuhy 
Fone/Fax: 81 988440834 

plugnetes@plugnetshop.com.br 
 

 
    

 

 

Inscrição Estadual: Nº. - 024144495 
CNPJ Nº.: 02.213.325/0005-01  
Endereço: Rua General Abreu e Lima, 222 Rosarinho, Recife-PE. CEP: 52050-050. 
Fone/Fax: 81 3426.7006  
 
 
 
 
 
Dados Bancários: 
Banco: Banco do Brasil S.A. – 001 
Agência: Casa Forte – 1509-1 (Recife – PE) 
Conta Corrente: 9.075-1 
 
Dados do responsável para assinatura do contrato: 
Nome : Breno José de Araújo Tavares 
Estado Civil: Casado 
Profissão : Empresário 
RG: 1.862.424 – SSP/RN 
CPF: 376.381.144-34 
Endereço : Rua Jorge de Albuquerque, 31, Apto. 1201, Casa Forte, Recife/PE, CEP: 52.061-155 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araujo Tavares 
(81) 3426-7006 
Direto 
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VMware International Unlimited Company
Parnell House, Barrack Square, Ballincollig, Co Cork. Ireland
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Avenida Aristeu de Andrade 377

   Maceio, AL, 57051 090, Brazil

RE: Concorrência pública - Projeto Horizon Expansão

9-December-2021

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE
(Parceiro VMware Partner Connect – Fora dos USA)

VMware International Unlimited Company, uma empresa constituída sob as Leis da Irlanda, com escritório em
Parnell House, Barrack Square, Ballincollig, County Cork, Irlanda (“ ”) catravés desta confirma que, até aVMware
presente data, , com sede na Plugnet Comercio e Representacao Ltda   Avenida Santos Dummont, 599, Rosarinho,

,  é um Parceiro autorizado VMware no programa Partner    Pernambuco, Recife, 52050-050, BRAZIL (“Parceiro”)
Connect. A VMware é um fornecedor e emissor de equipamentos, softwares licenciados e prestador de serviços
VMware, fora dos Estados Unidos da América.

Como um membro do programa Partner Connect da VMware, o Parceiro é autorizado a (a) revender ofertas da
VMware; (b) adquirir e utilizar softwares licenciados da VMware para prestar serviços hospedados do Parceiro, as quais
o Parceiro oferece de acordo com os seus próprios termos de serviços; e (c) adquirir e utilizar ofertas de serviços de
nuvem da VMware em suporte às ofertas de serviço gerenciadas do Parceiro, as quais o Parceiro oferece de acordo com
os seus próprios termos de serviços.

Segundo à autorização de revenda, o Parceiro é autorizado a: (1) enviar proposta na qual inclua equipamentos,
licenças e serviços da VMware, e (2) se selecionado, comprar equipamentos, licenças e serviços da VMware através de
um Distribuidor autorizado da VMware e revender tais equipamentos, licenças e serviços da VMware no Brazil 
conforme os termos e condições do Contrato VMware Partner Connect firmado entre Parceiro e VMware.

Quando o Parceiro está revendendo ofertas da VMware,    VMware    deverá    (a)    entregar    equipamentos,
licenças    e    serviços    da    VMware    ao    usuário    final,    e    (b)    respeitar    todas    as    obrigações    relativas    à
garantia       e       suporte,       respeitando       os       aplicáveis       termos       e       condições       do       usuário       final 
( ) e os aplicáveis termos e condições de Suporte e Subscrição https://www.vmware.com/download/eula.html
( ). http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/support/vmware-support-terms-conditions.pdf

A VMware neste ato confirma que o Parceiro tem as seguintes competências até a data desta Declaração de Autorização
do Fabricante.

Competency Name Status

Cloud Provider Achieved

Network Virtualization Achieved

Hyper-Converged Infrastructure Achieved

Server Virtualization Achieved

Management Operations Achieved

Desktop Virtualization Achieved
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VMware International Unlimited Company

Kieran Barry-Murphy 
Director
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+353 (0)21 4660000 main     www.vmware.com
+353 (0)21 4660251 fax

VMware International Unlimited Company
Parnell House, Barrack Square, Ballincollig, Co Cork. Ireland

Page  of 1 2

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Avenida Aristeu de Andrade 377

   Maceio, AL, 57051 090, Brazil

RE: Public Tender - Projeto Horizon Expansão

9-December-2021

MANUFACTURER’S AUTHORIZATION FORM
(VMware Partner Connect Partner – Outside US)

VMware International Unlimited Company, a company organized and existing under the laws of Ireland, with
its principal place of business at Parnell House, Barrack Square, Ballincollig, County Cork, Ireland (“ ”) herebyVMware
confirms that, as of the date above, , with its principal place of business at Plugnet Comercio e Representacao Ltda 

, (“ ”) is a VMware      Avenida Santos Dummont, 599, Rosarinho, Pernambuco, Recife, 52050-050, BRAZIL Partner
authorized Partner Connect partner. VMware International Unlimited Company is a supplier and issuer of VMware
equipment, and software licenses and provider of services, outside of the United States.

As a member of VMware’s Partner Connect Program, Partner is authorized to (a) resell VMware offerings; (b)
acquire and utilize VMware’s software licenses to provide Partner-hosted services which Partner offers pursuant to
Partner’s terms of service; and (c) acquire and utilize VMware’s cloud service offerings in support of Partner’s managed
service offerings, which Partner offers pursuant to Partner’s terms of service.

Under the resell authorization, Partner is authorized to: (1) submit a bid which includes VMware equipment,
licenses, and services and (2) if selected, purchase the VMware equipment, licenses, and services through a VMware
authorized Distributor and resell such VMware equipment, licenses, and services in as per the terms andBrazil 
conditions of the VMware Partner Connect Agreement between Partner and VMware.

When Partner is reselling VMware offerings, VMware shall       (a) deliver       the      VMware       equipment,
licenses,    and    services    to    end    user    and    (b) fulfill    all    associated    warranty    and    support    obligations
subject    to    the    applicable    end    user    terms    and    conditions ( )https://www.vmware.com/download/eula.html
and the applicable Support and Subscription Terms and Conditions
( ).http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/support/vmware-support-terms-conditions.pdf

VMware hereby confirms Partner has the following competencies as of the date of this Manufacturer’s Authorization
Form

Competency Name Status

Cloud Provider Achieved

Network Virtualization Achieved

Hyper-Converged Infrastructure Achieved

Server Virtualization Achieved

Management Operations Achieved

Desktop Virtualization Achieved
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Certificate valid as of Dec 9, 2021 

 

VMware is proud to award

Plugnet Comercio e Representacao Ltda 
 Brazil

Partner ID : 1571178

The distinction of Advanced Partner, achieved in the
VMware Partner Connect program through investment in
training and dedication to excellence in delivering VMware
virtualization solutions. 

PARTNER CONNECT

Certificado  (0985943)         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 353



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

 

DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2021.
Senhor Coordenador,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada

pela Empresa Plugnet Comércio e Representação Ltda,
conforme eventos 0985935, 0985940, 0985942 e 0985943.

 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 09/12/2021, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0985944 e o código CRC FE5F8568.

0004679-07.2021.6.02.8000 0985944v1
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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 dezembro de 2021.
À PREG
 
Sr. Pregoeio,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0985944, informo

que a proposta apresentada pela Empresa Plugnet Comércio e
Representação Ltda, conforme
eventos 0985935, 0985940, 0985942 e 0985943 está de
acordo com o objeto.

De observar, quando da entrega do objeto, o
inafastável direito/dever de conferência de conformidade do
objeto entregue.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 09/12/2021, às 16:01, 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
0985998 e o código CRC F56E65DE.

0004679-07.2021.6.02.8000 0985998v1
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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: 02.213.325/0005-01
Razão Social: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Nome Fantasia: PLUGNET INFORMATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/06/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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 21/05/2022
FGTS 24/12/2021
Trabalhista Validade: 27/05/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/12/2021
Receita Municipal Validade: 14/12/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 09/12/2021 16:21 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: 09/12/2021 17:26:28 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 
CNPJ: 02.213.325/0005-01 
 
 
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 de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

 

Certidão Nº 20210000794909

 
Identificação do Requerente: CNPJ N° 02.213.325/0005-01

        Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa 
Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar 
quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

        Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento 
do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

        Certidão emitida em 08/12/2021, válida até 08/03/2022.

        A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço 
www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 08/12/2021.

Autenticação eletrônica: 0011.0433.9080.6B69

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
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08/12/2021 07:32 Emissão de Certidão Negativa

https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOIMPRESSAO.cfm?CFID=9764299&CFTOKEN=27203967 1/1

 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000. 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E

CONCORDATA)
Dados da Certidão

Razão Social: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 02.213.325/0005-01
Data de Expedição: 08/12/2021 07:32:26 Validade: 30 DIAS
N° da Certidão: * 2019826998 *
-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO - Bairro: - NÃO INFORMADO -
Logradouro: - NÃO INFORMADO - Número: - NÃO INFORMADO -
Complemento: - NÃO INFORMADO - CEP: - NÃO INFORMADO -
-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO - Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -
Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do
Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, NADA CONSTA contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo

interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467

do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova
certidão;

d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo -
www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;

e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal
estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;

f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela,
Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução
Patrimonial (observado o item e);

g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª

INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do
Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU e PJe-2G;

j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do
Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.
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SINTEGRA/ICMS 

 
Consulta Pública ao Cadastro 

 
Estado do Espírito Santo

Cadastro atualizado até: 08/12/2021

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

 CNPJ:  02.213.325/0005-01 Inscrição Estadual:  083.778.28-4

 Razão Social :  PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

ENDEREÇO

 Logradouro:  RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS

 Número:  S/N  Complemento:  KM 279;SALA 89;

 Bairro:  JACUHY

 Município:  SERRA  UF:  ES

 CEP:  29161230  Telefone:  

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica: COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Data de Inicio de Atividade: 16/06/2021

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 16/06/2021

Regime de Apuração: ORDINÁRIO

 
A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente HABILITADO indica que a empresa está APTA a
realizar operações como contribuinte do ICMS. 
 
Já a IE com situação cadastral NÃO HABILITADA indica que a empresa NÃO está APTA a realizar
operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja
inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória
e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil – http://www.receita.fazenda.gov.br), a
empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços como CONSUMIDOR FINAL. Neste
caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações
tributáveis pelo ICMS.
 
A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando
sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 08/12/2021
VOLTAR

© Copyright 2003/2021 Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo
Av. João Batista Parra . nº600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES

CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30
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ES

PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

U.F

29161-230
CEP

02.213.325/0005-01 15/06/2021

CIdade

Data de Abertura

Endereço

RODOVIA Governador Mário Covas, 0      KM 279;SALA 89;

Bairro

4727180
Inscrição Municipal

Serra

Nome Empresarial

CPF/CNPJ

Jacuhy

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
Código e descrição da atividade econômica principal

Comprovante de inscrição Municipal e de situação cadastral

Titulo do Estabelecimento (Nome Fantasia)

PLUGNET INFORMATICA

Situação Cadastral

Ativo
Simples Nacional

NÃO
Tipo ISS

Variavel

Tipo de Empresa

DEMAIS

Endereço Eletrônico

PLUGNET@PLUGNETSHOP.COM.BR
Telefone

(81) 3426-7006

Socios

PREFEITURA DA SERRA

SECRETARIA DA FAZENDA

02/06/2021
Data de Cadastro no Município

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias

4751-2/01 - Comércio verejista especializado de equipamentos e suprimento de informática

8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

Tipo do Alvará Titulo Data da emissão Data de Validade Situação do Alvará

LicencaFuncionamento 28/07/2021 27/04/2022 Ativo

CRC Nome

8462602 MARCOS DE ALBUQUERQUE CESAR FILHO
8462601 BRENO JOSE DE ARAUJO TAVARES

Anexo INSCRIÇÃO MUNICIPAL (0986249)         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 362



Certifico o Registro em 15/06/2021
Arquivamento 20218920644 de 15/06/2021 Protocolo 218920644 de 15/06/2021 NIRE 26201069310
Nome da empresa PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 81837831242189

15/06/2021

 

 

 
 
 

PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

CNPJ nº 02.213.325/0001-88 

NIRE 26.2.0106931-0 

 

13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 
Pelo presente instrumento particular de 13ª alteração contratual, os abaixo 
assinados e assim qualificados: 

BRENO JOSÉ DE ARAUJO TAVARES, brasileiro, nascido em 11/01/1968, 
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da 
cédula de identidade n° 1.862.424 SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o nº 
376.381.144-34, residente e domiciliado na Rua Jorge de Albuquerque, n° 31, 
apt. 1201, Edf. Duílio Cabral da Costa, no bairro Poço, cidade do Recife, Estado 
de Pernambuco, CEP: 52.061-155; 
 
MARCOS DE ALBUQUERQUE CÉSAR FILHO, brasileiro, nascido em 
24/05/1969, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, 
portador da cédula de identidade n° 2.945.891 SSP/PE, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 492.032.744-72, residente e domiciliado na Avenida Boa Viagem, n° 
4862, apt. 3401, no bairro de Boa Viagem, cidade do Recife, Estado de 
Pernambuco, CEP: 51.021-000. 
 
Únicos sócios da sociedade empresária limitada, denominada PLUGNET 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, sediada na Rua General Abreu e 
Lima, nº 222, no bairro do Rosarinho, cidade do Recife, Estado de 
Pernambuco, CEP: 52.041-040, inscrita no CNPJ sob o nº 02.213.325/0001-88, 
com seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de 
Pernambuco em 06/11/1997, sob o NIRE 26.2.0106931-0, resolvem alterar o 
contrato social, o que fazem de comum acordo, mediante as cláusulas e 
condições a seguir: 
 

CLÁUSULA 01 – Da constituição de filial 
 

01.01 – Decidem os sócios através do presente instrumento contratual 
constituir uma filial que terá como sede o seguinte endereço: Rodovia 
Governador Mário Covas, S/N, Km 279, sala 89, no bairro Jacuhy, Cidade 
Serra, Estado Espírito Santo, CEP: 29.161-230. 
 

CLÁUSULA 02 – Da consolidação do contrato social com nova redação 
 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57-ri-16KUzHg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02115875400-ALMIR DIAS DE SOUZA
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02.01 – Em decorrência da alteração realizada por este instrumento, deliberam 
os sócios reformular as cláusulas contratuais dando nova redação ao contrato 
social, o qual passa a vigorar da seguinte forma: 
 
 

PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

CNPJ nº 02.213.325/0001-88 

NIRE 26.2.0106931-0 
 
 

CLÁUSULA 01 – DA NATUREZA JURÍDICA E OBJETO 
 
01.01 – A sociedade é empresária, revestindo a forma de Sociedade Limitada, 
regendo-se pelas cláusulas e condições do presente contrato, ainda pelas 
disposições dos arts. 1.052 e seguintes do Código Civil, Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, e, supletivamente, pelas normas que regem as sociedades 
Anônimas, Lei Federal n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
 
01.02 – A sociedade tem por objeto social, o exercício das seguintes atividades 
abaixo: 
 
a) Comércio de aparelhos e equipamentos eletrônicos, de informática e 
suprimentos para informática; b) representação de equipamentos eletrônicos, 
de informática e suprimentos; c) serviços de manutenção, montagem e 
instalação de equipamentos eletrônicos e de informática; d) comércio e 
instalação de softwares; e) projetos, execução e instalação de rede física, 
elétrica, lógica, de telecomunicações e de comunicação de dados; f) locação de 
equipamentos de informática; e g) ministrar cursos e dar treinamentos na área 
de informática. 
 
01.03 – O objeto da sociedade é exercido gradativamente, em conformidade 
com as suas disponibilidades econômicas e financeiras, e na medida em que 
possa a mesma ir atendendo às exigências da legislação aplicável ao exercício 
de cada uma das atividades que o compõem. 
 

CLÁUSULA 02 – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 
 
02.01 – A sociedade atua e desenvolve suas atividades sob o nome empresarial 
PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, tendo como nome de 
fantasia PLUGNET INFORMÁTICA.  
 

CLÁUSULA 03 – DA SEDE SOCIAL 
 
03.01 – A sociedade tem sede na cidade do Recife, capital do Estado de 
Pernambuco, com endereço social na Rua General Abreu e Lima, nº 222, no 
bairro do Rosarinho, CEP: 52.041-040. 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57-ri-16KUzHg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
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03.02 – A sociedade possui filial nos seguintes endereços: 
 

 Na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 104, sala 402, no bairro 
de Manaíra, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, CEP: 58.039-
110, inscrita no CNPJ sob o nº 02.213.325/0002-69; 
 

 Na Avenida Rômulo Maiorana, nº 700, sala 1709, edf. Vitta Office, no 
bairro Marco, cidade de Belém, Estado do Pará, CEP: 66.093-672, inscrita 
no CNPJ sob o nº 02.213.325/0004-20; 
 

 Na Rodovia Governador Mário Covas, S/N, Km 279, sala 89, no bairro 
Jacuhy, Cidade Serra, Estado Espírito Santo, CEP: 29.161-230. 

 
03.03 – No interesse da sociedade e por deliberação da maioria do capital 
social, poderão ser abertas, em qualquer parte do Território Nacional e do 
Exterior, obedecidas às prescrições legais, sucursais, filiais, agências, 
escritórios, depósitos e dependências outras da sociedade, inclusive, se 
necessário for, com destaque de capital autônomo. 
 

CLÁUSULA 04 – DO PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE 
 
04.01 – A sociedade iniciou suas atividades em 06/11/1997. Seu prazo de 
duração é por tempo indeterminado. 
 

CLÁUSULA 05 – DO CAPITAL SOCIAL 
 
05.01 – O capital social é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), 
representado por 2.000.000 (dois milhões) de quotas, de valor nominal e 
unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, 
em moeda legal e corrente do País, e assim distribuído entre os sócios: 
 
05.01.1 – O sócio BRENO JOSÉ DE ARAUJO TAVARES, é detentor de 
1.000.000 (um milhão) de quotas, totalizando a sua participação em R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), o que corresponde a 50% do capital social; 
 
05.01.2 – O sócio MARCOS DE ALBUQUERQUE CÉSAR FILHO, é detentor 
de 1.000.000 (um milhão) de quotas, totalizando a sua participação em R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), o que corresponde a 50% do capital social. 
 
05.02 – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem ficará assegurado, em 
igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, se 
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 
contratual pertinente, conforme arts. 1.056 e 1.057 do Código Civil. 
 
05.03 – Na proporção das quotas que possuírem, os sócios terão direito à 
preferência para a subscrição de novas quotas, provenientes de aumento de 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57-ri-16KUzHg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
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capital, e, para tanto, deverão exercer o direito de preferência no prazo de 30 
(trinta) dias, que se seguem à fixação do aumento do capital social. 
 
05.04 – Nos termos do art. 1.052 do Código Civil, a responsabilidade de cada 
sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo todos solidariamente 
pela integralização do capital social. 

 
CLÁUSULA 06 – DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL 

 
06.01 – A administração da sociedade é exercida pelos sócios BRENO JOSÉ 
DE ARAUJO TAVARES e MARCOS DE ALBUQUERQUE CÉSAR FILHO, 
em conjunto ou isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial em 
todos e quaisquer atos da administração da mesma, notadamente os seguintes: 
(a) a abertura, a movimentação e o encerramento de contas bancárias de 
qualquer natureza; (b) a emissão, o aceite e o endosso de títulos de crédito de 
qualquer natureza; (c) a aquisição e a alienação de bens móveis e imóveis; (d) a 
representação ativa e passiva da sociedade, a nível judicial e extrajudicial; (e) 
receber faturas/duplicatas, em órgãos públicos, federal, estadual ou 
municipal, em autarquias, empresas de economia mista, e empresas privadas, 
podendo para tanto, assinar, dar quitação e passar recibo; e (f) assinar, 
contratos, propostas, constituir procuradores e credenciais, para fins de 
interesses da empresa. 
 

CLÁUSULA 07 – DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 
 
07.01 – Os sócios administradores poderão de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições 
regulamentares pertinentes. 
 
CLÁUSULA 08 – DA RETIRADA, FALÊNCIA, EXCLUSÃO, INTERDIÇÃO 

OU FALECIMENTO DE SÓCIO 
 
08.01 – Assiste a qualquer um dos sócios, o direito de se retirar da sociedade a 
qualquer tempo, desde que obedecidas às disposições desta cláusula 
contratual. 
 
08.02 – Em caso de morte ou interdição de qualquer um dos sócios, é facultado 
ao cônjuge e/ou herdeiros necessários do sócio falecido ou interditado, 
substituí-lo na sociedade, na proporção das quotas que couber a cada um, de 
acordo com partilha realizada em processo de inventário, sendo certo que, 
enquanto não concluído o processo de inventário, o direito de voto 
correspondente às quotas do falecido, será exercido pelo inventariante 
nomeado no processo de inventário. Preferindo o cônjuge ou qualquer dos 
herdeiros necessários do sócio falecido ou interditado, o recebimento do valor 
das quotas com respectivos haveres e interesses sociais, conforme a parte que 
lhe couber no inventário, com base na situação patrimonial da sociedade, à 
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
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Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em 
que a sociedade se resolva em relação a seus sócios. 
 
08.03 – O balanço especial a que se refere o item anterior deverá estar 
concluído no prazo de 60 (sessenta) dias, após a data da ocorrência do evento. 
 
08.04 – O pagamento do capital e haveres de que trata o item anterior, será 
feito em 10 (dez) prestações mensais, sucessivas e iguais, a primeira delas no 
ato da aprovação do balanço especial, por parte dos quotistas, e as demais em 
iguais dias dos meses de calendário subsequentes ao do pagamento da 
primeira, acrescida de juros remuneratórios à taxa de 1% (um por cento) ao 
mês. O termo inicial para a afluência dos juros é o mês de calendário a que se 
referir o balanço especial. 
 

CLÁUSULA 09 – DA CESSÃO DE QUOTAS 
 
09.01 – A cessão de quotas por ato entre vivos, a título gratuito ou oneroso, 
poderá ser livremente efetuada entre os sócios quotistas, entretanto, a assim 
pretendida cessão de quotas, em favor de terceiros estranhos à sociedade, só 
poderá ser validamente realizada após a renúncia dos demais sócios, no prazo 
decadencial de 30 (trinta) dias, ao direito de preferência para a aquisição 
dessas quotas. 
 
Parágrafo primeiro – A concordância dos outros com a cessão de quotas em 
favor de terceiros, manifestada pela expressa intervenção no instrumento de 
alteração contratual respectivo, dispensará o cumprimento da formalidade 
prevista na cláusula anterior. 
 
Parágrafo segundo – Será de todo inválida em relação à sociedade e em 
relação aos demais sócios quotistas, qualquer cessão ou transferência de 
quotas, também a promessa de realização desses atos, que impliquem em 
violação às regras desta cláusula. 
 
Parágrafo terceiro – No caso de cessão total ou parcial de quotas, o cedente 
responde solidariamente com o cessionário perante a sociedade e terceiros, 
pelas obrigações que tinha como sócio, até 02 (dois) anos após a averbação da 
alteração contratual. 
 

CLÁUSULA 10 – DA REPRESENTAÇÃO DOS SÓCIOS 
 
10.01 – Qualquer dos sócios poderá se fazer representar perante o outro e 
perante a sociedade por mandatário constituído por instrumento público. Da 
procuração, todavia, deverá constar necessariamente a especialização dos atos 
a serem praticados pelo mandatário e o prazo de validade do mandato, o qual, 
ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou motivo de força maior 
devidamente comprovados, em nenhuma hipótese poderá ser superior a 02 
(dois) anos. 
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10.02 – Ocorrendo na outorga do mandato, omissão quanto ao prazo de sua 
validade ou o estabelecimento de prazo superior a 02 (dois) anos, entender-se-
á como válida a representação, apenas e tão somente pelo prazo de 02 (dois) 
anos, contado da data da outorga, sendo assim de todo ineficaz a outorga do 
mandato, para todos fins e efeitos de direito e sob toda e qualquer 
circunstância, no que ultrapassar ao prazo de 02 (dois) anos.  
 

CLÁUSULA 11 – DA REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE 

 
11.01 – A sociedade poderá constituir procuradores sempre que as 
circunstâncias e os interesses maiores dos negócios sociais assim o 
recomendem. Da procuração deverá constar, necessariamente, a especialização 
dos atos e operações a serem praticados pelo mandatário e o prazo de validade 
do mandato, que poderá ser indeterminado. 
 
11.02 – A outorga de procuração para o foro em geral, portanto com a cláusula 
"Ad Judicia", será válida para toda a demanda e para todas as instâncias, e 
independerão de especialização da demanda e/ou atos a serem praticados, 
ressalvadas, quanto aos poderes, às especializações exigidas por Lei. 
 
11.03 – Também para a representação da sociedade em Juízo, na forma do 
disposto no art. 12, inciso VI, do Código de Processo Civil, inclusive para a 
prestação de depoimento pessoal sempre que se exigir o representante legal da 
sociedade; ainda para as audiências, conciliações e transação de que tratam os 
arts. 277 e seus §§, 331 e seu § 1°, e 447 a 449, todos do Código de Processo 
Civil, assim como para confessar, acordar, discordar, transigir, desistir, 
reconhecer a procedência do pedido e renunciar ao direito sobre que se funda 
a ação, poderá a sociedade constituir procuradores. 
 

CLÁUSULA 12 – DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, LUCROS E 
PREJUÍZOS 

 
12.01 – O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se, portanto, no 
dia 1º (primeiro) de janeiro de cada ano, com término no dia 31 (trinta e um) 
de dezembro. 
 
12.02 – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, 
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço 
de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas. 
 
Parágrafo único – A depender do interesse da sociedade, fica garantida a 
faculdade de efetuar balanços intermediários, seja de forma mensal, bimestral, 
trimestral ou quadrimestral, para apuração dos resultados e distribuição de 
lucros. 
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12.03 – Do lucro líquido do exercício serão deduzidas as reservas exigidas por 
Lei e outras que os sócios acharem necessário, até o limite de 20% (vinte por 
cento). O saldo remanescente será distribuído mensalmente, trimestralmente 
ou anualmente, entre os sócios, se, por unanimidade de votos, estes não 
decidirem por outro procedimento, com relação à sua totalidade ou parte dele. 
Os lucros e os prejuízos, se houverem, serão rateados entre os sócios, na 
proporção do capital subscrito de cada um. 
 
Parágrafo único – Também por deliberação, observando o quórum previsto 
neste contrato, os sócios poderão realizar a distribuição dos lucros de forma 
diversa da estabelecida nesta cláusula, ou seja, de forma desproporcional à 
participação de cada um no capital social. 
 
12.04 – Toda e qualquer distribuição de lucros sociais não configura nenhum 
tipo de rendimento com noções a serem alcançadas por incidência do INSS, 
pois não se refere ao campo de incidência de salário de contribuição, prevista e 
definida no Inciso I do art. 22 da legislação previdenciária, Lei nº 8.212/91. 
 

CLÁUSULA 13 – DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS 
 
13.01 – As deliberações sociais obedecerão ao disposto nos arts. 70 e 71 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando a sociedade 
desobrigada de realizar reunião em qualquer das situações previstas na 
legislação civil, bem como da publicação de qualquer ato societário. 

 
CLÁUSULA 14 – DAS RESTRIÇÕES AO USO DO NOME EMPRESARIAL 

 
14.01 – É defeso o uso do nome empresarial em negócios estranhos ou alheios 
aos interesses da sociedade. Igualmente proibidas são as prestações de fianças, 
avais e/ou garantias outras de qualquer natureza, em nome da sociedade, 
e/ou dos sócios, em favor de terceiros, exceto quando comprovadamente, 
houver interesse da sociedade na prestação da garantia, hipótese em que será 
necessária a participação da totalidade dos sócios quotistas na prática do ato. 
 

CLÁUSULA 15 – DO FORO DE ELEIÇÃO 
 
15.01 – Os sócios se obrigam por si e seus sucessores, a qualquer título e em 
todo tempo, a fazer do presente contrato, sempre bom, firme e valioso, em 
juízo ou fora dele, elegendo o foro da cidade e Comarca do Recife, capital do 
Estado de Pernambuco, como o único competente para conhecer, apreciar e 
decidir, sob quaisquer circunstâncias, todas as questões que digam respeito ao 
seu cumprimento, validade e execução. 
 

CLÁUSULA 16 – DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 
 
16.01 – A sociedade se dissolverá pela vontade dos sócios, ou nos casos 
previstos em Lei, competindo aos sócios elegerem o liquidante, e ditar-lhes a 
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forma de liquidação. Não havendo consenso, o processo de liquidação será 
remetido a Juízo. 
 

CLÁUSULA 17 – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 
17.01 – Os instrumentos de alteração contratual independerão da assinatura de 
todos os sócios, podendo, assim, serem levados a registro contando apenas 
com a assinatura da maioria do capital social. 
 
17.02 – Assiste ao sócio que divergir da alteração do contrato social, a 
faculdade de se retirar da sociedade. Verificada a hipótese, os haveres do sócio 
dissidente serão apurados na forma estabelecida neste contrato. 
 

CLÁUSULA 18 – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
 
18.01 – Os sócios administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão 
impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
ou a propriedade. 
 

CLÁUSULA 19 – DOS CASOS OMISSOS 
 
19.01 – Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pela ordem, 
com base nos dispositivos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e 
supletivamente nas disposições da Lei Federal n° 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, e normas outras pertinentes à matéria societária que lhes possam ser 
aplicáveis. 
 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 
01 (uma) via, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 
 
 

Recife/PE, 15 de junho de 2021. 
 
 
 

BRENO JOSÉ DE ARAUJO TAVARES 
 
 
 
 

MARCOS DE ALBUQUERQUE CÉSAR FILHO 
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218920644

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PROTOCOLO 218920644 - 15/06/2021

ATO 002 - ALTERACÃO

EVENTO 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

MATRIZ

NIRE 26201069310
CNPJ 02.213.325/0001-88
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/06/2021
SOB N: 20218920644

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20218920644

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES

SECRETÁRIA - GERAL

1

FILIAIS FORA DA UF

NIRE 32900747257
CNPJ 02.213.325/0005-01
ENDEREÇO: RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, SERRA - ES
EVENTO 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02115875400 - ALMIR DIAS DE SOUZA
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
02.213.325/0005-01
FILIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
15/06/2021 

 
NOME EMPRESARIAL 
PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PLUGNET INFORMATICA 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
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 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
ROD GOVERNADOR MARIO COVAS 

NÚMERO 
S/N 

COMPLEMENTO 
KM 279 SALA 89 

 
CEP 
29.161-230 

BAIRRO/DISTRITO 
JACUHY 

MUNICÍPIO 
SERRA 

UF 
ES 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
PLUGNET@PLUGNETSHOP.COM.BR 

TELEFONE 
(81) 3426-7006 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
15/06/2021 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/12/2021 às 16:27:51 (data e hora de Brasília). 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: BRENO JOSE DE ARAUJO TAVARES 
 
CPF/CNPJ: 376.381.144-34 
 
 

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 16:29:15 do dia 09/12/2021, 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: O9XM091221162915 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/12/2021 às 16:31) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 376.381.144-34.

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 

61B2.5985.BAB3.B277 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 09/12/2021 as 16:31:17 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: MARCOS DE ALBUQUERQUE CESAR FILHO 
 
CPF/CNPJ: 492.032.744-72 
 
 

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 16:30:05 do dia 09/12/2021, 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: SEHI091221163005 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/12/2021 às 16:32) 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 492.032.744-72.

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 

61B2.59B3.461E.B323 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 09/12/2021 as 16:32:03 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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12/11/2021 07:48

1/1

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

 
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO
PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. :  CARLOS ALBERTO BARROS BIANCHI
REGISTRO.......... :  PE-020812/O-2
CATEGORIA........ :  CONTADOR
CPF..................... :  038.834.354-06

 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 12/11/2021 as 07:45:07.
Válido até: 10/02/2022.
Código de Controle: 633669.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

01/01/2020 a 31/12/2020 02.213.325/0001-88

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 27

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

  RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 33.598.510,61R$ 32.523.303,58

    VENDAS DE MERCADORIAS R$ 31.359.990,00R$ 31.353.980,00

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.238.520,61R$ 1.169.323,58

  (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (6.455.392,31)R$ (5.077.843,03)

    (-) VENDAS CANCELADAS R$ (481.102,07)R$ (500.600,00)

      (-) (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS
MERCADO INTERNO R$ (481.102,07)R$ (500.600,00)

    (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS R$ (5.974.290,24)R$ (4.577.243,03)

      (-) (-) ICMS R$ (2.755.785,62)R$ (1.506.693,09)

      ICMS - CEARÁ R$ 0,00R$ (850,11)

      (-) (-) ISS R$ (111.646,29)R$ (54.976,68)

      (-) (-) PIS R$ (561.889,62)R$ (536.880,69)

      (-) (-) COFINS R$ (2.591.280,26)R$ (2.477.842,46)

      ICMS DEVOLUÇÕES R$ 46.311,55R$ 0,00

  (-) (-) CUSTO DOS
PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS R$ (16.675.802,15)R$ (17.476.536,28)

    CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS R$ 0,00R$ (17.442.552,77)

    (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS R$ (16.675.802,15)R$ (33.983,51)

  (-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (9.107.032,65)R$ (9.205.565,20)

    (-) ADMINISTRATIVAS R$ (8.695.002,93)R$ (8.794.910,10)

      (-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (2.442.065,67)R$ (2.339.268,51)

      (-) PRO LABORE R$ (146.425,44)R$ (140.146,80)

      PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ 0,00R$ (300,00)

      (-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES R$ (15.589,21)R$ (12.507,29)

      (-) OCUPAÇÃO R$ (25.485,24)R$ (25.081,83)

      (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES R$ (26.371,84)R$ (31.769,65)

      (-) UTILIDADES E SERVIÇOS R$ (67.361,36)R$ (66.481,36)

      (-) DESPESAS COM VEÍCULOS R$ (33.289,64)R$ (49.562,03)

      (-) DESPESAS GERAIS R$ (5.766.883,84)R$ (5.904.065,07)

      (-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS R$ (168.614,22)R$ (152.452,58)

      (-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES R$ (2.916,47)R$ 0,00

      DESPESAS COM PESSOAL R$ 0,00R$ (51.912,97)

      VIAGENS E REPRESENTAÇÕES R$ 0,00R$ (265,63)

      OCUPAÇÃO R$ 0,00R$ (7.700,42)

      UTILIDADES E SERVIÇOS R$ 0,00R$ (1.605,63)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.7 do Visualizador 2Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
46.A6.81.9F.7C.19.6E.D5.A6.A6.D7.A9.01.59.E4.0B.62.7F.B3.90-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

01/01/2020 a 31/12/2020 02.213.325/0001-88

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 27

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      DESPESAS GERAIS R$ 0,00R$ (7.953,10)

      CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS R$ 0,00R$ (3.837,23)

    (-) COM VEICULOS R$ (281,26)R$ 0,00

      (-) DESPESAS GERAIS R$ (281,26)R$ 0,00

    (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (1.040.627,24)R$ (1.210.059,00)

      (-) DESPESAS GERAIS R$ (1.040.627,24)R$ (1.210.059,00)

    (-) RECEITAS FINANCEIRAS R$ 316.338,95R$ 818.065,82

      RECEITAS FINANCEIRAS R$ 316.338,95R$ 818.065,82

    (-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (18.248,34)R$ (18.661,92)

      (-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS R$ (18.248,34)R$ (18.661,92)

    (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 330.788,17R$ 320.072,30

      RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS R$ 330.788,17R$ 320.072,30

  (-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL R$ (125.519,53)R$ (70.943,88)

    (-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO
SOCIAL R$ (125.519,53)R$ (70.943,88)

  (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ (324.665,35)R$ (173.066,33)

    (-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ (324.665,35)R$ (173.066,33)

( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 910.098,62R$ 519.348,86

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.7 do Visualizador 2Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
46.A6.81.9F.7C.19.6E.D5.A6.A6.D7.A9.01.59.E4.0B.62.7F.B3.90-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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12/11/2021 07:47

1/1

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

 
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO
PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. :  ALMIR DIAS DE SOUZA
REGISTRO.......... :  PE-006437/O-0
CATEGORIA........ :  CONTADOR
CPF..................... :  021.158.754-00

 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 12/11/2021 as 07:44:01.
Válido até: 10/02/2022.
Código de Controle: 977378.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

01/01/2020 a 31/12/2020 02.213.325/0001-88

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 27

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 23.096.326,92R$ 26.273.802,09

 CIRCULANTE R$ 21.868.676,74R$ 25.043.179,53

  DISPONÍVEL R$ 11.401.207,18R$ 11.402.362,63

   BENS NUMERÁRIOS R$ 3.506,20R$ 3.604,21

   DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA R$ 1.187,50R$ 1.083.774,88

   APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 11.449.107,86R$ 10.500.614,66

   (-) RECEITAS A APROPRIAR R$ (52.594,38)R$ (185.631,12)

  CLIENTES R$ 5.925.989,55R$ 9.731.427,07

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 5.925.989,55R$ 9.731.427,07

  OUTROS CRÉDITOS R$ 3.541.516,66R$ 2.266.467,39

   ADIANTAMENTO A FORNECEDORES'' R$ 0,00R$ 29,94

   ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS R$ 6.625,31R$ 12.024,81

   ADIANTAMENTO PARA VIAGENS R$ 3.978,30R$ 6.101,74

   TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 3.530.913,05R$ 2.248.310,90

  ESTOQUES R$ 999.963,35R$ 1.642.922,44

   ESTOQUE MATRIZ R$ 997.534,06R$ 1.633.356,22

   ESTOQUE FILIAL JOAO PESSOA R$ 2.398,09R$ 9.555,82

   ESTOQUE FILIAL PARÁ R$ 31,20R$ 10,40

 NÃO CIRCULANTE R$ 1.227.650,18R$ 1.230.622,56

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 22.672,00R$ 22.672,00

   OUTROS CREDITOS R$ 22.672,00R$ 22.672,00

    CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS R$ 0,00R$ 0,00

    CREDITOS COM TERCEIROS R$ 22.672,00R$ 22.672,00

  IMOBILIZADO R$ 1.205.642,46R$ 1.208.041,36

   IMÓVEIS R$ 1.369.900,62R$ 1.369.900,62

   BENS EM OPERAÇÃO R$ 412.680,17R$ 391.989,65

   (-) (-)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO
ACUMULADA

R$ (576.938,33)R$ (553.848,91)

  (-) INTANGÍVEL R$ (664,28)R$ (90,80)

   (-) (-) AMORTIZAÇÕES R$ (664,28)R$ (90,80)

PASSIVO R$ 23.096.326,92R$ 26.273.802,09

 CIRCULANTE R$ 1.219.516,55R$ 3.740.404,08

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.7 do Visualizador 2Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
46.A6.81.9F.7C.19.6E.D5.A6.A6.D7.A9.01.59.E4.0B.62.7F.B3.90-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

01/01/2020 a 31/12/2020 02.213.325/0001-88

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 27

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

  FORNECEDORES R$ 838.653,78R$ 3.286.547,43

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 838.653,78R$ 3.286.547,43

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 155.577,35R$ 185.793,38

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

R$ 144.238,96R$ 166.272,18

   TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER R$ 11.338,39R$ 19.521,20

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E
PRIVIDENCIÁRIAS

R$ 225.285,42R$ 268.063,27

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 41,70R$ 0,00

   PRO LABORE A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

   OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R$ 57.583,48R$ 74.714,57

   PROVISÕES R$ 167.660,24R$ 193.348,70

  OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 0,00R$ 0,00

   CONTAS A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

   PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL R$ 0,00R$ 0,00

  DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS
S/CAPITAL PRÓPRIO

R$ 0,00R$ 0,00

   JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO R$ 0,00R$ 0,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 21.876.810,37R$ 22.533.398,01

  CAPITAL SOCIAL R$ 2.000.000,00R$ 2.000.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 2.000.000,00R$ 2.000.000,00

  RESULTADO ACUMULADO R$ 19.876.810,37R$ 20.533.398,01

   RESULTADO ACUMULADO R$ 19.876.810,37R$ 20.533.398,01

  DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS R$ 0,00R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.7 do Visualizador 2Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
46.A6.81.9F.7C.19.6E.D5.A6.A6.D7.A9.01.59.E4.0B.62.7F.B3.90-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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Certifico o Registro em 19/03/2021
Arquivamento 20219441529 de 19/03/2021 Protocolo 219441529 de 18/03/2021 NIRE 26201069310
Nome da empresa PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 52258673665125

19/03/2021

219441529

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PROTOCOLO 219441529 - 18/03/2021

ATO 223 - BALANCO PUBLICADO

EVENTO 223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26201069310
CNPJ 02.213.325/0001-88
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/03/2021
SOB N: 20219441529

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES

SECRETÁRIA - GERAL

1

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02115875400 - ALMIR DIAS DE SOUZA

ESTE PROCESSO Ã 30 DE REGISTRO AUTOMÃ•TICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂ° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

01/01/2020 a 31/12/2020 02.213.325/0001-88

Número de Ordem do Livro: 27

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

NIRE 26201069310

CNPJ 02.213.325/0001-88

Número de Ordem 27

Natureza do Livro DIARIO GERAL

Município Recife

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

01/11/1997

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

21541

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Natureza do Livro DIARIO GERAL

Número de ordem 27

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

21541

Data de inicio 01/01/2020

Data de término 31/12/2020

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
46.A6.81.9F.7C.19.6E.D5.A6.A6.D7.A9.01.59.E4.0B.62.7F.B3.90-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

02.213.325/0001-88

01/01/2020 a 31/12/2020

PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Versão: 8.0.3SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

26201069310

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

DIARIO GERAL  27

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

46.A6.81.9F.7C.19.6E.D5.A6.A6.D7.A9.01.59.E4.0B.62.7F.B3.90

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Administrador 37638114434
BRENO JOSE DE

ARAUJO
TAVARES:37638114434

300483698986445852
4

02/03/2021 a
01/03/2024 Sim

Contador 02115875400 ALMIR DIAS DE
SOUZA:02115875400 228942645652713081 13/11/2020 a

13/11/2021 Não

NÚMERO DO RECIBO:

46.A6.81.9F.7C.19.6E.D5.A6.A6.D7.A9.
01.59.E4.0B.62.7F.B3.90-0 em às17/03/2021 10:34:50

E8.08.B0.36.E5.E2.41.3D
B8.38.99.22.8F.A4.A6.78

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.

Anexo BALANÇO FINANCEIRO (0986279)         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 395



Atestado de Capacidade Técnica  (0986287)         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 396



Atestado de Capacidade Técnica  (0986287)         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 397



Atestado de Capacidade Técnica  (0986289)         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 398



Atestado de Capacidade Técnica  (0986289)         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 399



Atestado de Capacidade Técnica  (0986290)         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 400



Acordo de Cooperação Técnica  (0986292)         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 401



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: 02.213.325/0005-01
Razão Social: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Atividade Econômica Principal:

4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:
RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, S/N - KM 279 SALA 89 - JACUHY - Serra /
Espírito Santo

Emitido em: 09/12/2021 16:20 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 68/2021 UASG 70011

BRENO JOSE DE ARAUJO TAVARES, como representante devidamente constituído de 02.213.325/0005-01 - PLUGNET
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. doravante denominado PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., para
fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 68/2021 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 68/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 68/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 68/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 68/2021 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 68/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 68/2021 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 68/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 68/2021 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. 

Serra, em 09 de Dezembro de 2021. 

BRENO JOSE DE ARAUJO TAVARES
 

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 68/2021 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 68/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 02.213.325/0005-01 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Serra, 09 de Dezembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 68/2021 UASG 70011

PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., inscrita no CNPJ nº 02.213.325/0005-01, 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.

Serra, 09 de Dezembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 68/2021 UASG 70011

PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., inscrita no CNPJ nº 02.213.325/0005-01, 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.

Serra, 09 de Dezembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 68/2021 UASG 70011

PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., inscrita no CNPJ nº 02.213.325/0005-01, declara sob as penas da
Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Serra, 09 de Dezembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 68/2021 UASG 70011

PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ nº 02.213.325/0005-01, 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.

Serra, 09 de Dezembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 68/2021 UASG 70011

PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., inscrita no CNPJ nº 02.213.325/0005-01, 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.

Serra, 09 de Dezembro de 2021.

 

Fechar
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 02.213.325/0005-01
Razão Social: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Nome Fantasia: PLUGNET INFORMATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/06/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Demais
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 0,00 Data de Abertura da Empresa: 15/06/2021
CNAE Primário: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMÁTICA

CNAE Secundário 1: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 2: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 3: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 4: 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 5: 8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS

Dados para Contato
CEP: 29.161-230
Endereço: RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, S/N - KM 279 SALA 89 -
Município / UF: Serra / Espírito Santo
Telefone: (81) 34267006
E-mail: PLUGNET@PLUGNETSHOP.COM.BR

Dados do Responsável Legal
376.381.144-34CPF:

Nome: BRENO JOSE DE ARAUJO TAVARES

Emitido em: 09/12/2021 16:23 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

41
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
376.381.144-34CPF:

Nome: BRENO JOSE DE ARAUJO TAVARES
E-mail: plugnet@plugnetshop.com.br

Emitido em: 09/12/2021 16:23 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

42
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Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 376.381.144-34 Participação Societária: 50,00%
Nome: BRENO JOSE DE ARAUJO TAVARES
Número do Documento: 1862424 Órgão Expedidor: SSPRN
Data de Expedição: 26/03/1997 Data de Nascimento: 11/01/1968
Filiação Materna: MARLY B DE ARAUJO TAVARES
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 3622054 Órgão Expedidor: SDS
Data de Expedição: 18/11/2017

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
LIDIA MARIA DOS SANTOS DANTASNome:

832.209.414-00Estrangeiro:

CEP: 52.061-155
Endereço: RUA JORGE DE ALBUQUERQUE, 31 - APT 1201 - POCO DA PANELA
Município / UF: Recife / Pernambuco
Telefone: (81) 88440834
E-mail: plugnet@plugnetshop.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 492.032.744-72 Participação Societária: 50,00%
Nome: MARCOS DE ALBUQUERQUE CESAR FILHO
Número do Documento: 2945891 Órgão Expedidor: SSPPE
Data de Expedição: 26/04/1991 Data de Nascimento: 24/05/1969
Filiação Materna: MARIA SOLANGE EMERICIANO CESAR
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 3217942 Órgão Expedidor: SSPPE
Data de Expedição: 06/05/1996

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
CLELIA MACHADO ALBUQUERQUE CESARNome:

685.925.074-72Estrangeiro:

CEP: 51.021-000
Endereço: AVENIDA BOA VIAGEM, 4862 - APTO 3401 - BOA VIAGEM
Município / UF: Recife / Pernambuco
Telefone: (81) 88440833
E-mail: marcos@plugnetshop.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais
6110 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO
6120 - TRANSFORMADORES PARA ESTAÇÃO DE FORÇA E DE DISTRIBUIÇÃO
6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS

Emitido em: 09/12/2021 16:23 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Credenciamento

Materiais
6730 - EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO FOTOGRÁFICA
7010 - COMPUTADORES
7020 - IMPRESSORAS
7030 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS
7040 - EQUIPAMENTOS DE ENTRADA DE DADOS
7050 - EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E REMOTA
7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES
7070 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA IMPRESSORAS
7080 - PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS PARA REDES DE TIC
7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC
Serviços
612 - Estudos e Projetos de Comunicação de Dados
1279 - Informática - Programas Fechados (Software)
1295 - Informática - Administração e Operação em Processamento   deDados
1970 - Instalação / Montagem / Manutenção - Equipamentos Elétricos
3530 - Informática - Manutenção de Computadores
3840 - Treinamento Informática - Sistema / Software
4006 - Locação de computadores / Periféricos
5398 - Prestação de Serviços de Informática
17256 - Treinamento Informática - Operação / Digitação
20052 - Treinamento - Instalação / Utilização Equipamento

Emitido em: 09/12/2021 16:23 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: 02.213.325/0005-01
Razão Social: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Nome Fantasia: PLUGNET INFORMATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Serra / Espírito Santo
Porte: Demais

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

6110 EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO Ativo

6120
TRANSFORMADORES PARA ESTAÇÃO DE FORÇA E DE
DISTRIBUIÇÃO

Ativo

6145 FIOS E CABOS ELÉTRICOS Ativo

6730 EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO FOTOGRÁFICA Ativo

7010 COMPUTADORES Ativo

7020 IMPRESSORAS Ativo

7030 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS Ativo

7040 EQUIPAMENTOS DE ENTRADA DE DADOS Ativo

7050 EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E REMOTA Ativo

7060 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES Ativo

7070 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA IMPRESSORAS Ativo

7080 PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS PARA REDES DE TIC Ativo

7090 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC Ativo
Serviços

Código Descrição Situação

612 Estudos e Projetos de Comunicação de Dados Ativo

1279 Informática - Programas Fechados (Software) Ativo

1295 Informática - Administração e Operação em Processamento   deDados Ativo

1970 Instalação / Montagem / Manutenção - Equipamentos Elétricos Ativo

3530 Informática - Manutenção de Computadores Ativo

3840 Treinamento Informática - Sistema / Software Ativo

Emitido em: 09/12/2021 16:24 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 02.213.325/0005-01
Razão Social: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Nome Fantasia: PLUGNET INFORMATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Serra / Espírito Santo
Porte: Demais

Linhas de Fornecimento
Serviços

Código Descrição Situação

4006 Locação de computadores / Periféricos Ativo

5398 Prestação de Serviços de Informática Ativo

17256 Treinamento Informática - Operação / Digitação Ativo

20052 Treinamento - Instalação / Utilização Equipamento Ativo

Emitido em: 09/12/2021 16:24 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 02.213.325/0005-01
Razão Social: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Nome Fantasia: PLUGNET INFORMATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 09/12/2021 16:21 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

Dados do Fornecedor
CNPJ: 02.213.325/0005-01
Razão Social: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Nome Fantasia: PLUGNET INFORMATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 09/12/2021 16:22 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: 02.213.325/0005-01
Razão Social: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Nome Fantasia: PLUGNET INFORMATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 09/12/2021 16:22 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Relatório DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE LICITAR (0986315)         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 418



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: 02.213.325/0005-01
Razão Social: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Nome Fantasia: PLUGNET INFORMATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 09/12/2021 16:22 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00068/2021 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.213.325/0005-01 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

Grupo 1 - - R$ 248.196,2100 - R$ 138.404,0000
Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Total do Fornecedor: R$ 138.404,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 138.404,0000
(*) 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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56502931472Usuário:

09/12/2021 16:57:54Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Adimplente02213325
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00068/2021 
 

Às 17:24 horas do dia 09 de dezembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00068/2021, referente ao
Processo nº 0004679-07.2021, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Grupo 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 248.196,2100
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. , pelo melhor lance de R$ 138.404,0000 .

Itens do grupo:

 1 - Serviço de Licença pelo Uso de Software

 2 - Serviço de Licença pelo Uso de Software

 3 - Serviço de Licença pelo Uso de Software

Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Serviço de Licença pelo Uso de Software
Descrição Complementar: Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta) licenças Horizon 7
Standard Add-On, c/direito a update para versão mais atual.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 42.630,5700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. , pelo melhor lance de R$ 26.024,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 09/12/2021
17:24:32

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA., CNPJ/CPF:02.213.325/0005-01, Melhor lance : R$ 26.024,0000

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Serviço de Licença pelo Uso de Software
Descrição Complementar: Licenças Horizon 7 Standard Add-On ou versão mais atual com suporte de 36 (trinta e
seis) meses.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 135.777,2500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. , pelo melhor lance de R$ 81.484,0000 .
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 09/12/2021
17:24:33

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA., CNPJ/CPF:02.213.325/0005-01, Melhor lance : R$ 81.484,0000

Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Serviço de Licença pelo Uso de Software
Descrição Complementar: Vouchers de Treinamento Oficial VMware.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 69.788,3900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. , pelo melhor lance de R$ 30.896,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 09/12/2021
17:24:36

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA., CNPJ/CPF:02.213.325/0005-01, Melhor lance : R$ 30.896,0000

Fim do documento
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Pregão Eletrônico

70011 .682021 .5596 .4654 .7103652010

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00068/2021

 
Às 14:00 horas do dia 09 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 0004679-07.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00068/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado.
Objeto: Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias, conforme especificações descritas no Anexo I do
edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Serviço de Licença pelo Uso de Software
Descrição Complementar: Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta) licenças Horizon 7 Standard
Add-On, c/direito a update para versão mais atual.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 42.630,5700 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., pelo melhor lance de R$ 26.024,0000 .

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Serviço de Licença pelo Uso de Software
Descrição Complementar: Licenças Horizon 7 Standard Add-On ou versão mais atual com suporte de 36 (trinta e seis)
meses.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 135.777,2500 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., pelo melhor lance de R$ 81.484,0000 .

Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Serviço de Licença pelo Uso de Software
Descrição Complementar: Vouchers de Treinamento Oficial VMware.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 69.788,3900 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., pelo melhor lance de R$ 30.896,0000 .

Relação de Grupos
Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 248.196,2100 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., pelo melhor lance de R$ 138.404,0000 .

Itens do grupo:

 1 - Serviço de Licença pelo Uso de Software

 2 - Serviço de Licença pelo Uso de Software

 3 - Serviço de Licença pelo Uso de Software

Histórico
Item: 1 - Grupo 1 - Serviço de Licença pelo Uso de Software

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
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02.213.325/0005-01 PLUGNET
COMERCIO E
REPRESENTACOES
LTDA.

Não Não 1 R$ 37.000,0000 R$ 37.000,0000 09/12/2021
12:24:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 1 (Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30
(trinta) licenças Horizon Standard Add-On, com direito a update para versão mais atual) Fornecimento de subscrição de
suporte do VMWare Horizon, atrelado ao contrato 479613964 com atualização para a nova versão do VMware Horizon
Standard na modalidade Term Edition Add-on; Horizon Standard Add-On para 30 usuários concorrentes: o 30 VMware
Horizon per Concurrent User; o 30 VMware Horizon Standard Add-On; Garantia/suporte por um período de 36 meses,
com atendimento 24x7; Com direito a upgrade de versão. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

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

Não Não 1 R$ 59.682,0000 R$ 59.682,0000 08/12/2021
14:23:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta)
licenças Horizon 7 Standard Add-On, com direito a update para versão mais atual. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

32.850.497/0001-23 INFORMATICA
EMPRESARIAL
LTDA

Não Não 1 R$ 67.382,0000 R$ 67.382,0000 03/12/2021
18:03:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE ÚNICO ITEM 01: Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses
das 30 (trinta) licenças Horizon 7 Standard Add-On, c/direito a update para versão mais atual. Modelo: Subscription
Upgrade: VMware Horizon Standard Add-On-(Perpetual) to Horizon8 Standard Term - (no vSphere) Edition-10
Concurrent user PN: HZ8-STC-10B2-3Y-TLSS-UG-C Marca: VMware Quantidade: 03 CONDIÇÕES COMERCIAIS:
Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com
as exigências do instrumento convocatório. Manifestamos, ainda, pleno conhecimento e aceitação de todas as regras do
certame. 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. Conforme
item 6, subitem 6.3 do edital. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Conforme item 6, subitem 6.5 do edital. PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da Nota de
Empenho ou documento equivalente, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. Conforme item 2, subitem 2.1 do
edital. LOCAL DE ENTREGA: A entrega dos itens 1 e 2 será realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-
al.jus.br. A entrega do item 3 será feita através do Centro de Treinamento Oficial do fabricante. Conforme item 17,
subitens 17.1 e 17.2 do edital. PAGAMENTO: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, a qual
deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços. Conforme item 19, subitem 19.1 do edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.585.941/0001-62 SATURNO
SOFTWARE E
SISTEMAS LTDA

Sim Sim 1 R$ 78.000,0000 R$ 78.000,0000 07/12/2021
18:16:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta)
licenças Horizon 7 Standard Add-On, c/direito a update para versão mais atual. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.192.480/0001-89 AMM TECNOLOGIA
E SERVICOS DE
INFORMATICA S/A

Não Não 1 R$ 90.000,0000 R$ 90.000,0000 08/12/2021
18:26:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta)
licenças Horizon 7 Standard Add-On, c/direito a update para versão mais atual 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.933.831/0001-70 INFINIIT
SOLUCOES
INTELIGENTES EM
TI LTDA

Sim Não 1 R$ 90.000,0000 R$ 90.000,0000 09/12/2021
09:56:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Upgrade para Subscrição: VMware Horizon Standard Add-On-(Perpetual)
para Horizon8 Standard Term - (no vSphere) Edition -10 CCU Pack – 3 anos Term License com Suporte Production
(24x7) pelo período de 36 (trinta e seis) meses conforme termo de referência. Part Number: HZ8-STC-10B2-3Y-TLSS-
UG-C Qtd: 03 
Porte da empresa: ME/EPP

21.142.448/0001-10 LENI S SILVA DE
LUCENA

Sim Sim 1 R$ 100.000,0000 R$ 100.000,0000 09/12/2021
11:36:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta)
licenças Horizon 7 Standard Add-On, c/ direito a update para versão mais atual. Entrega via e-mail e suporte do
fabricante. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.865.818/0001-16 INTERSOFT
SOLUCOES EM
INFORMATICA
EIRELI

Não Não 1 R$ 300.000,0000 R$ 300.000,0000 09/12/2021
12:03:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta)
licenças Horizon 7 Standard Add-On, c/direito a update para versão mais atual. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:00:01:653
R$ 100.000,0000 21.142.448/0001-10 09/12/2021 14:00:01:653
R$ 90.000,0000 07.192.480/0001-89 09/12/2021 14:00:01:653
R$ 90.000,0000 10.933.831/0001-70 09/12/2021 14:00:01:653
R$ 78.000,0000 19.585.941/0001-62 09/12/2021 14:00:01:653
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R$ 67.382,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:00:01:653
R$ 59.682,0000 03.535.902/0001-10 09/12/2021 14:00:01:653
R$ 37.000,0000 02.213.325/0005-01 09/12/2021 14:00:01:653
R$ 59.000,0000 07.192.480/0001-89 09/12/2021 14:11:02:177
R$ 280.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:11:06:957
R$ 67.000,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:12:59:427
R$ 200.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:14:21:760
R$ 66.500,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:14:54:983
R$ 150.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:15:31:433
R$ 130.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:17:16:573
R$ 61.000,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:17:38:883
R$ 42.630,5700 21.142.448/0001-10 09/12/2021 14:19:33:837
R$ 120.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:20:47:297
R$ 50.200,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:21:24:807
R$ 118.500,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:21:31:883
R$ 49.100,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:22:06:237
R$ 45.000,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:22:53:977
R$ 40.000,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:24:13:930
R$ 40.000,0000 07.192.480/0001-89 09/12/2021 14:24:25:493
R$ 36.000,0000 03.535.902/0001-10 09/12/2021 14:24:53:440
R$ 38.100,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:25:07:807
R$ 33.223,2300 10.933.831/0001-70 09/12/2021 14:25:10:517
R$ 38.000,0000 07.192.480/0001-89 09/12/2021 14:25:31:923
R$ 36.100,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:26:31:927
R$ 37.000,0000 07.192.480/0001-89 09/12/2021 14:26:51:120
R$ 36.415,0600 07.192.480/0001-89 09/12/2021 14:27:21:220
R$ 33.690,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:27:47:503
R$ 26.024,0000 02.213.325/0005-01 09/12/2021 14:27:53:177
R$ 24.700,0000 03.535.902/0001-10 09/12/2021 14:28:07:173
R$ 30.000,0000 10.933.831/0001-70 09/12/2021 14:28:55:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

09/12/2021
16:09:07

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,
CNPJ/CPF: 02.213.325/0005-01, pelo melhor lance de R$ 26.024,0000.

Habilitação de
fornecedor

09/12/2021
16:37:31

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. -
CNPJ/CPF: 02.213.325/0005-01

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 2 - Grupo 1 - Serviço de Licença pelo Uso de Software

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
02.213.325/0005-01 PLUGNET

COMERCIO E
REPRESENTACOES
LTDA.

Não Não 4 R$ 28.000,0000 R$ 112.000,0000 09/12/2021
12:24:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 2 (Licenças Horizon Standard Add-On versão mais atual com
suporte de 36 (trinta e seis) meses) Fornecimento de subscrição do VMware Horizon Standard Term Edition Add-on
para 10 (dez) usuários concorrentes (CCU); Deverá possuir suporte de 36 (trinta e seis) meses, contemplando o
fornecimento de atualizações do software ofertado (correções, “patches”, “updates” ou novas “releases”), quando
disponíveis, sem custo adicional, mão de obra para suporte e atendimento remoto, no regime 24x7. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

32.850.497/0001-23 INFORMATICA
EMPRESARIAL
LTDA

Não Não 4 R$ 51.182,0000 R$ 204.728,0000 03/12/2021
18:03:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE ÚNICO ITEM 02: Licenças Horizon 7 Standard Add-On ou versão
mais atual com suporte de 36 (trinta e seis) meses. Modelo: VMware Horizon 8 Standard Term Edition: 10 Concurrent
User Pack for 3 year term license; includes Production Support/Subscription PN: HZ8-STC-10-B1-3Y-TLSS-C Marca:
VMware Quantidade: 04 CONDIÇÕES COMERCIAIS: Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Manifestamos,
ainda, pleno conhecimento e aceitação de todas as regras do certame. 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. Conforme item 6, subitem 6.3 do edital. VALIDADE DA PROPOSTA:
60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Conforme item 6, subitem 6.5 do edital. PRAZO DE
ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente, por e-mail ou
ofício, o que ocorrer primeiro. Conforme item 2, subitem 2.1 do edital. LOCAL DE ENTREGA: A entrega dos itens 1 e 2
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será realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br. A entrega do item 3 será feita através do Centro de
Treinamento Oficial do fabricante. Conforme item 17, subitens 17.1 e 17.2 do edital. PAGAMENTO: 10 (dez) dias, após
o recebimento da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços. Conforme
item 19, subitem 19.1 do edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

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

Não Não 4 R$ 57.580,0000 R$ 230.320,0000 08/12/2021
14:23:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Licenças Horizon 7 Standard Add-On ou versão mais atual com suporte
de 36 (trinta e seis) meses. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.933.831/0001-70 INFINIIT
SOLUCOES
INTELIGENTES EM
TI LTDA

Sim Não 4 R$ 60.000,0000 R$ 240.000,0000 09/12/2021
09:56:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Licença de Subscrição de VMware Horizon 8 Standard Term Edition (10
Concurrent User Pack) com Suporte Production (24x7) pelo período de 36 (trinta e seis) meses conforme termo de
referência. Obs: NÃO inclui vSphere Desktop e vCenter Server Desktop. Part-Number: HZ8-STC-10-B2-3Y-TLSS-C 
Porte da empresa: ME/EPP

21.142.448/0001-10 LENI S SILVA DE
LUCENA

Sim Sim 4 R$ 60.000,0000 R$ 240.000,0000 09/12/2021
11:36:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Licenças Horizon 7 Standard Add-On ou versão mais atual com suporte
Production de 36 (trinta e seis) meses. Entrega via e-mail e suporte do fabricante. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.585.941/0001-62 SATURNO
SOFTWARE E
SISTEMAS LTDA

Sim Sim 4 R$ 62.500,0000 R$ 250.000,0000 07/12/2021
18:16:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Licenças Horizon 7 Standard Add-On ou versão mais atual com suporte
de 36 (trinta e seis) meses. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.192.480/0001-89 AMM TECNOLOGIA
E SERVICOS DE
INFORMATICA S/A

Não Não 4 R$ 70.000,0000 R$ 280.000,0000 08/12/2021
18:26:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Licenças Horizon 7 Standard Add-On ou versão mais atual com suporte
de 36 (trinta e seis) meses. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.865.818/0001-16 INTERSOFT
SOLUCOES EM
INFORMATICA
EIRELI

Não Não 4 R$ 200.000,0000 R$ 800.000,0000 09/12/2021
12:03:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Licenças Horizon 7 Standard Add-On ou versão mais atual com suporte
de 36 (trinta e seis) meses. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 800.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:00:01:653
R$ 280.000,0000 07.192.480/0001-89 09/12/2021 14:00:01:653
R$ 250.000,0000 19.585.941/0001-62 09/12/2021 14:00:01:653
R$ 240.000,0000 10.933.831/0001-70 09/12/2021 14:00:01:653
R$ 240.000,0000 21.142.448/0001-10 09/12/2021 14:00:01:653
R$ 230.320,0000 03.535.902/0001-10 09/12/2021 14:00:01:653
R$ 204.728,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:00:01:653
R$ 112.000,0000 02.213.325/0005-01 09/12/2021 14:00:01:653
R$ 700.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:11:22:650
R$ 200.000,0000 07.192.480/0001-89 09/12/2021 14:11:50:050
R$ 204.000,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:13:27:770
R$ 350.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:15:07:440
R$ 202.400,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:15:26:470
R$ 200.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:15:50:947
R$ 160.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:16:19:197
R$ 140.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:17:26:353
R$ 130.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:19:45:563
R$ 135.777,2500 21.142.448/0001-10 09/12/2021 14:19:49:530
R$ 180.000,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:21:43:647
R$ 120.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:22:09:617
R$ 150.000,0000 03.535.902/0001-10 09/12/2021 14:22:26:907
R$ 178.000,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:22:31:360
R$ 170.000,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:23:14:327
R$ 160.500,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:24:04:173
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R$ 110.438,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:24:17:853
R$ 119.500,0000 07.192.480/0001-89 09/12/2021 14:24:32:757
R$ 151.000,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:24:47:287
R$ 117.846,9000 10.933.831/0001-70 09/12/2021 14:25:10:477
R$ 145.000,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:25:28:907
R$ 116.000,0000 07.192.480/0001-89 09/12/2021 14:25:46:683
R$ 140.000,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:26:41:757
R$ 130.000,0000 03.535.902/0001-10 09/12/2021 14:27:09:753
R$ 115.980,0000 07.192.480/0001-89 09/12/2021 14:27:32:977
R$ 81.484,0000 02.213.325/0005-01 09/12/2021 14:28:03:040
R$ 131.612,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:28:05:420
R$ 106.000,0000 10.933.831/0001-70 09/12/2021 14:28:55:853

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

09/12/2021
16:09:07

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,
CNPJ/CPF: 02.213.325/0005-01, pelo melhor lance de R$ 81.484,0000.

Habilitação de
fornecedor

09/12/2021
16:37:31

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. -
CNPJ/CPF: 02.213.325/0005-01

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 3 - Grupo 1 - Serviço de Licença pelo Uso de Software

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
02.213.325/0005-01 PLUGNET

COMERCIO E
REPRESENTACOES
LTDA.

Não Não 4 R$ 11.000,0000 R$ 44.000,0000 09/12/2021
12:24:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 3 (Vouchers de Treinamento Oficial VMware) Vouchers de
treinamento oficial VMware (Course Catalog) de maneira, dada a permanência da pandemia, on-line ou presencial;
Treinamento Oficial VMware Horizon 8 ou versão mais atual: Deploy and Manage ou equivalente; Validade mínima de
12 meses. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

32.850.497/0001-23 INFORMATICA
EMPRESARIAL
LTDA

Não Não 4 R$ 23.615,0000 R$ 94.460,0000 03/12/2021
18:03:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE ÚNICO ITEM 03: Vouchers de Treinamento Oficial VMware. Modelo:
VMware Horizon 8: Deploy and Manage PN: HDM8 Marca: VMware Quantidade: 04 CONDIÇÕES COMERCIAIS:
Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com
as exigências do instrumento convocatório. Manifestamos, ainda, pleno conhecimento e aceitação de todas as regras do
certame. 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. Conforme
item 6, subitem 6.3 do edital. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Conforme item 6, subitem 6.5 do edital. PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da Nota de
Empenho ou documento equivalente, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. Conforme item 2, subitem 2.1 do
edital. LOCAL DE ENTREGA: A entrega dos itens 1 e 2 será realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-
al.jus.br. A entrega do item 3 será feita através do Centro de Treinamento Oficial do fabricante. Conforme item 17,
subitens 17.1 e 17.2 do edital. PAGAMENTO: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, a qual
deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços. Conforme item 19, subitem 19.1 do edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

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

Não Não 4 R$ 24.425,8000 R$ 97.703,2000 08/12/2021
14:23:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vouchers de Treinamento Oficial VMware. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.933.831/0001-70 INFINIIT
SOLUCOES
INTELIGENTES EM
TI LTDA

Sim Não 4 R$ 28.500,0000 R$ 114.000,0000 09/12/2021
09:56:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Treinamento Oficial de VMware Horizon 8: Deploy and Manage para 01
(um) participante conforme termo de referência. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.142.448/0001-10 LENI S SILVA DE
LUCENA

Sim Sim 4 R$ 30.000,0000 R$ 120.000,0000 09/12/2021
11:36:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vouchers de Treinamento Oficial VMware. Part number EDU-CR-15
Entrega via e-mail e suporte do fabricante 
Porte da empresa: ME/EPP

19.585.941/0001-62 SATURNO Sim Sim 4 R$ 31.500,0000 R$ 126.000,0000 07/12/2021
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SOFTWARE E
SISTEMAS LTDA

18:16:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vouchers de Treinamento Oficial VMware. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.192.480/0001-89 AMM TECNOLOGIA
E SERVICOS DE
INFORMATICA S/A

Não Não 4 R$ 35.000,0000 R$ 140.000,0000 08/12/2021
18:26:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vouchers de Treinamento Oficial VMware 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.865.818/0001-16 INTERSOFT
SOLUCOES EM
INFORMATICA
EIRELI

Não Não 4 R$ 200.000,0000 R$ 800.000,0000 09/12/2021
12:03:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vouchers de Treinamento Oficial VMware. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 800.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:00:01:653
R$ 140.000,0000 07.192.480/0001-89 09/12/2021 14:00:01:653
R$ 126.000,0000 19.585.941/0001-62 09/12/2021 14:00:01:653
R$ 120.000,0000 21.142.448/0001-10 09/12/2021 14:00:01:653
R$ 114.000,0000 10.933.831/0001-70 09/12/2021 14:00:01:653
R$ 97.703,2000 03.535.902/0001-10 09/12/2021 14:00:01:653
R$ 94.460,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:00:01:653
R$ 44.000,0000 02.213.325/0005-01 09/12/2021 14:00:01:653
R$ 700.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:11:46:350
R$ 69.780,0000 07.192.480/0001-89 09/12/2021 14:12:12:923
R$ 94.100,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:13:45:153
R$ 350.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:15:18:850
R$ 93.500,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:15:31:210
R$ 200.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:15:58:593
R$ 140.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:16:32:300
R$ 85.000,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:16:53:617
R$ 120.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:17:37:097
R$ 90.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:19:52:840
R$ 69.788,3900 21.142.448/0001-10 09/12/2021 14:20:01:543
R$ 48.900,0000 03.535.902/0001-10 09/12/2021 14:20:03:647
R$ 70.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:20:37:033
R$ 73.100,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:20:55:597
R$ 60.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:20:57:697
R$ 55.000,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:21:49:583
R$ 70.000,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:22:18:237
R$ 66.000,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:23:02:617
R$ 54.800,0000 07.865.818/0001-16 09/12/2021 14:23:34:403
R$ 60.000,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:24:22:207
R$ 59.700,0000 07.192.480/0001-89 09/12/2021 14:24:57:467
R$ 61.229,8600 10.933.831/0001-70 09/12/2021 14:25:10:430
R$ 50.000,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:26:06:577
R$ 48.400,0000 03.535.902/0001-10 09/12/2021 14:27:50:870
R$ 59.616,0000 07.192.480/0001-89 09/12/2021 14:27:58:163
R$ 47.228,0000 32.850.497/0001-23 09/12/2021 14:28:14:207
R$ 30.896,0000 02.213.325/0005-01 09/12/2021 14:28:18:897
R$ 56.000,0000 10.933.831/0001-70 09/12/2021 14:28:55:880

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

09/12/2021
16:09:07

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,
CNPJ/CPF: 02.213.325/0005-01, pelo melhor lance de R$ 30.896,0000.

Habilitação de
fornecedor

09/12/2021
16:37:31

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. -
CNPJ/CPF: 02.213.325/0005-01

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
HISTÓRICO DO Grupo 1
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Propostas Participaram deste grupo 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 Global Data/Hora

Registro
02.213.325/0005-01 PLUGNET COMERCIO E

REPRESENTACOES LTDA.
Não Não - R$ 193.000,0000 09/12/2021

12:24:25
32.850.497/0001-23 INFORMATICA EMPRESARIAL

LTDA
Não Não - R$ 366.570,0000 03/12/2021

18:03:51
03.535.902/0001-10 DECISION SERVICOS DE

TECNOLOGIA DA INFORMACAO
LTDA

Não Não - R$ 387.705,2000 08/12/2021
14:23:58

10.933.831/0001-70 INFINIIT SOLUCOES
INTELIGENTES EM TI LTDA

Sim Não - R$ 444.000,0000 09/12/2021
09:56:00

19.585.941/0001-62 SATURNO SOFTWARE E
SISTEMAS LTDA

Sim Sim - R$ 454.000,0000 07/12/2021
18:16:57

21.142.448/0001-10 LENI S SILVA DE LUCENA Sim Sim - R$ 460.000,0000 09/12/2021
11:36:48

07.192.480/0001-89 AMM TECNOLOGIA E SERVICOS
DE INFORMATICA S/A

Não Não - R$ 510.000,0000 08/12/2021
18:26:52

07.865.818/0001-16 INTERSOFT SOLUCOES EM
INFORMATICA EIRELI

Não Não - R$ 1.900.000,0000 09/12/2021
12:03:18

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

09/12/2021
14:07:21 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 09/12/2021
14:10:02 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

09/12/2021
14:26:54 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 09/12/2021
14:26:54

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 193.000,0000 e R$ 234.900,0000.

Encerramento 09/12/2021
14:31:55 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

09/12/2021
14:31:55 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

09/12/2021
14:46:44

Convocado para envio de anexo o fornecedor PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA., CNPJ/CPF: 02.213.325/0005-01.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

09/12/2021
15:08:33

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLUGNET COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA., CNPJ/CPF: 02.213.325/0005-01.

Habilitação de fornecedor 09/12/2021
16:37:31

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PLUGNET COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ/CPF: 02.213.325/0005-01

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 09/12/2021
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 09/12/2021
14:10:02

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 09/12/2021
14:10:02

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 09/12/2021
14:26:54

A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
193.000,0000 e R$ 234.900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:31:54

do dia 09/12/2021.
Sistema 09/12/2021

14:31:55
O item G1 está encerrado.

Sistema 09/12/2021
14:35:12

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 09/12/2021
14:40:05

Para PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi
a primeira colocada para o Grupo, considerando a determinação da legislação e do pregão
eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.

Pregoeiro 09/12/2021
14:41:31

Para PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - Aceita o valor de R$ 20.000,00
para o item 01, R$ 70.000,00 para o item 02 e R$ 25.000,00 para o item 03?

02.213.325/0005-
01

09/12/2021
14:42:09

Boa tarde Sr. Pregoeiro. Ofertamos os nosso menores valores quando da etapa de lances.
Infelizmente não temos como ofertar valores menores.

Pregoeiro 09/12/2021
14:46:25

Para PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - Agradeço. Convocaremos o pedido
de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao
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valor do lance ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO
ASSINADA.

Sistema 09/12/2021
14:46:44

Senhor fornecedor PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ/CPF:
02.213.325/0005-01, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 09/12/2021
14:47:30

Para PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - Anexo convocado.

Pregoeiro 09/12/2021
14:50:01

Para PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - De acordo com o item 7.29.2: 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 09/12/2021

14:50:22
Para PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - V.Sª tem o prazo de 02 (duas)

horas para o envio da proposta.
Sistema 09/12/2021

15:08:33
Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,

CNPJ/CPF: 02.213.325/0005-01, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro 09/12/2021

15:25:35
Para PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - Sr(a) Licitante, encaminhei a

proposta para análise técnica pela unidade requisitante. Favor aguardar.
02.213.325/0005-

01
09/12/2021
15:46:13

Ciente.

Pregoeiro 09/12/2021
16:07:05

Para PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - Sr(a) Licitante, transcrevo o
despacho da unidade requisitante quando da análise técnica da proposta de V.Sª: ..."Em
atenção ao Despacho PREG 0985944, informo que a proposta apresentada pela Empresa

Plugnet Comércio e Representação Ltda, conforme eventos 0985935, 0985940, 0985942 e
0985943 está de acordo com o objeto. ...

Pregoeiro 09/12/2021
16:07:18

Para PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - ... De observar, quando da entrega
do objeto, o inafastável direito/dever de conferência de conformidade do objeto entregue.

..."
Pregoeiro 09/12/2021

16:07:42
Para PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - De acordo com o parecer técnico

abaixo transcrito, iremos aceitar a proposta de V.Sª.
02.213.325/0005-

01
09/12/2021
16:10:23

Ciente.

Pregoeiro 09/12/2021
16:11:31

Para PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - Passaremos para a fase de
verificação das documentações referentes ao processo de habilitação. Favor aguardar

Sistema 09/12/2021
16:37:33

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 09/12/2021
16:37:51

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/12/2021 às 17:08:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 24/11/2021 14:54:00
Abertura da sessão

pública 09/12/2021 14:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

09/12/2021 14:10:02 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 09/12/2021 14:35:12 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 09/12/2021 16:37:33 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 09/12/2021 16:37:51 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/12/2021 às 17:08:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:10 horas do dia 09 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
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6284 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0976737

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTO: 0985998

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 0986236

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

0986242 (FAZENDA ESTADUAL)

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0986324

18 – Consta nos autos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso? X   

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0986299

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1
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18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 0986311

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 0986315

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 0986318

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 0986305

REGISTRO COMERCIAL: 0986254

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 0986246

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 0986268 E 0986277

CONSULTA CONSOLIDADA: 0986239

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 0986298

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 0986258

CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL: 0986248

CADASTRO CONTRIBUINTE MUNICIPAL: 0986249

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   

CONSULTA CONSOLIDADA: 0986239

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 0986266 E 0986274

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0986330. O servidor Rodrigo Ferreira Moura, participou da

sessão eletrônica.

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO
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25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0986325

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 0985935

Resultado Fornecedor: 0986322

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 10/12/2021, às 08:42, 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
0986333 e o código CRC DBFD2F37.
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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 : 0004679-07.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1476 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 68/2021, objetivando a
aquisição de licenças VMware Horinz e contratações
acessórias, conforme  termo de referência (0963341),
aprovado pelo Senhor Secretário de Administração (0964560).

 
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 0986333.

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 - 0976066

DOU - 0976014

Portal - 0976016

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 - 0976066

DOU - 0976014

Portal - 0976016

 

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.0986324
SIM

Publicação em:

19/11/2021
(Comprasnet)

19/11/2021 (DOU)

19/11/2021 (Portal)

Ata Pregão
68/2021 (0986330) -
09/12/2021

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 68/2021
(0986330)

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 -

 0986325

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 - 0986322

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
SIM

Conforme contido na
Informação 6482 -
 0986330
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8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Consulta pelo Pregoeiro -
 0986330

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM 0985935

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM 0985935

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: 0986266 e 0986274

CADIN: 0986324

 

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 6284 -
 0986333

 

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 68/2021, que visa a
aquisição de licenças VMware Horinz e contratações
acessórias, a fim de atender a demanda da Justiça Eleitoral em
Alagoas, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (0986322), tendo como licitante vencedora
(Grupo 1) a Empresa - PLUGNET COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
02.213.325/0005-01, pelo lance no valor total
de R$138.404,00 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e
quatro reais).

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 10/12/2021, às 11:35, 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
0986903 e o código CRC B7912D1A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 10 de dezembro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento no trato de análise da

regularidade do Pregão Eletrônico nº  68/2021, objetivando a
aquisição de licenças VMware Horinz e contratações
acessórias, conforme  termo de referência (0963341),
aprovado pelo Senhor Secretário de Administração (0964560).

 
Nesta senda, por conduto do Parecer AJ-DG nº

1476 (0986903), a Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
concluiu pela legalidade do presente procedimento licitatório,
realizado na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, regido
pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não havendo óbice à
homologação do PE nº 68/2021, conforme relatório Resultado
por Fornecedor (0986322), tendo como licitante vencedora
(Grupo 1) a Empresa - PLUGNET COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
02.213.325/0005-01, pelo lance no valor total
de R$138.404,00 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e
quatro reais).

 
Dessa forma, tendo em vista a regularidade de

todos os atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório e o pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes
autos eletrônicos conclusos a Vossa Excelência, para os fins
do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no
Decreto nº 5.450/2005.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
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Geral, em 10/12/2021, às 13:38, 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
0987070 e o código CRC 5478DB97.

0004679-07.2021.6.02.8000 0987070v1
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PROCESSO : 0004679-07.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Homologação Pregão eletrônico.  Aquisição de licenças Mware Horinz e contratações acessórias.

 

Decisão nº 2978 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 1476/2021 (0986903), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 68/2021, cujo
objeto é a aquisição de licenças VMware Horinz e contratações
acessórias, a fim de atender a demanda da Justiça Eleitoral em
Alagoas, conforme especificações e condições assentadas no edital
(0976006), de acordo com o termo de referência (0963341) e suas
especificações, aprovado pelo Senhor Secretário de Administração
(0964560), adjudicado, quanto ao Grupo 01, à empresa PLUGNET
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA , inscrita no CNPJ sob o
nº 02.213.325/0005-01, pelo melhor lance no valor total
de R$ 138.404,00 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e
quatro reais), em conformidade com o Resultado por Fornecedor
(0986322), a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0986330), mais
o Termo de Adjudicação (0986325).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente
da presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
13/12/2021, às 17:01, 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
0987500 e o código CRC 8EBB4C71.

0004679-07.2021.6.02.8000 0987500v3
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00068/2021

 
Às 11:33 horas do dia 14 de dezembro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0004679-07.2021,
Pregão nº 00068/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Grupo 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 248.196,2100
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. , pelo melhor lance de R$ 138.404,0000 .
 
Itens do grupo:

 1 - Serviço de Licença pelo Uso de Software

 2 - Serviço de Licença pelo Uso de Software

 3 - Serviço de Licença pelo Uso de Software

 
Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Serviço de Licença pelo Uso de Software
Descrição Complementar: Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta) licenças Horizon 7
Standard Add-On, c/direito a update para versão mais atual.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 42.630,5700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. , pelo melhor lance de R$ 26.024,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 09/12/2021
17:24:32 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PLUGNET COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA., CNPJ/CPF:02.213.325/0005-01, Melhor lance : R$

26.024,0000

Homologado 14/12/2021
11:33:45

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Serviço de Licença pelo Uso de Software
Descrição Complementar: Licenças Horizon 7 Standard Add-On ou versão mais atual com suporte de 36 (trinta e seis)
meses.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 135.777,2500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. , pelo melhor lance de R$ 81.484,0000 .
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Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 09/12/2021
17:24:33 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PLUGNET COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA., CNPJ/CPF:02.213.325/0005-01, Melhor lance : R$

81.484,0000

Homologado 14/12/2021
11:33:48

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Serviço de Licença pelo Uso de Software
Descrição Complementar: Vouchers de Treinamento Oficial VMware.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 69.788,3900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. , pelo melhor lance de R$ 30.896,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 09/12/2021
17:24:36 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PLUGNET COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA., CNPJ/CPF:02.213.325/0005-01, Melhor lance : R$

30.896,0000

Homologado 14/12/2021
11:33:51

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

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

 

DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
À SLC, para publicar o resultadio do certame.
À SEIC, para igual medida no portal da

transparência.
À COFIN, para emissão de nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/12/2021, às 11:47, 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
0988412 e o código CRC 25C0660E.

0004679-07.2021.6.02.8000 0988412v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas
na aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 14/12/2021, às 13:25, 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
0988529 e o código CRC 3EF63CB0.

0004679-07.2021.6.02.8000 0988529v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0988412).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/12/2021, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0989062 e o código CRC 2D1F23BB.

0004679-07.2021.6.02.8000 0989062v1
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14/12/2021 18:39 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6825714 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 14/12/2021 18:39:30
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6825714
   Data prevista de publicação: 15/12/2021
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

14100768 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 59-2021 -
TrAs empresas.rtf

214800bdcfb6002e
0b18bc4aa9019ebf 8,00 R$

264,32

14100769 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 62-2021 -
Duas empresas.rtf

44f2be7e6fdf62c8
268a7097e78f551f 7,00 R$

231,28

14100770 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 65-2021 -
Duas empresas.rtf

a5b114e0b75c46e4
f796149263960c63 7,00 R$

231,28

14100771
Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 66-2021 - RR
COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR
CONDICIONADO.rtf

5edf4bec1f8a10f7
84415b7b3e2a3f5a 5,00 R$

165,20

14100772 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 68-2021 -
PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.rtf

c1f0963167570047
5654fb4619765b56 5,00 R$

165,20

14100773 Abertura proposta de preAos TP 03-2021.rtf f3e8dbb9344de325
69265d07d6dc0cff 3,00 R$ 99,12

TOTAL DO OFICIO 35,00 R$
1.156,40

Comprovante envio extrato homologação publicação DOU (0989228)         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 447



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 459/2021 - RO 952.
NE 460/2021 - RO 953.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 15/12/2021, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0989625 e o código CRC AF69F8A6.
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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,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0989625),

registro minha assinatura no empenho 2021NE459 e 2021NE460,
remetendo para igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/12/2021, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0989769 e o código CRC 319D9D5A.

0004679-07.2021.6.02.8000 0989769v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  15/12/2021 17:23
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 459

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339040 70285 TIC MANSOF

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

15/12/2021 Ordinário 0004679-07.2021.6.02 - 26.024,00

02.213.325/0005-01 PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

2021NECT. AQUISIÇÃO DE LICENÇAS VMWARE HORINZ E CONTRATAÇÕES ACESSÓRIAS.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

GOVERNADOR MARIO COVAS S/N KM    279 JACUHY

CEP

29161-230

Município

SERRA ES

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

15/12/2021 17:23:15
Operação
Alteração

Nota de Empenho 459/2021 (0990015)         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 450



Data e hora da consulta:
Usuário:

  15/12/2021 17:23
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 26.024,00

Total da Lista

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

001 26.024,00Renovação de suporte por 36 (trinta e seis) meses das 30 (trinta)
licenças Horizon 7 Standard Add-On, com direito a update para versão
mais atual. Proposta comercial (0985935). Resultado por fornecedor
(0986322). Decisão nº 2978 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES (0987500).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

15/12/2021 Inclusão 1,00000 26.024,0000 26.024,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

15/12/2021 17:23:15

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

15/12/2021 15:27:04

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

15/12/2021 17:23:15
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  15/12/2021 17:24
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 460

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339040 70285 TIC LOCSOF

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

15/12/2021 Ordinário 0004679-07.2021.6.02 - 112.380,00

02.213.325/0005-01 PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

2021NECT. AQUISIÇÃO DE LICENÇAS VMWARE HORINZ E CONTRATAÇÕES ACESSÓRIAS.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

GOVERNADOR MARIO COVAS S/N KM    279 JACUHY

CEP

29161-230

Município

SERRA ES

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

15/12/2021 17:23:58
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  15/12/2021 17:24
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 112.380,00

Total da Lista

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

001 81.484,00Licenças Horizon 7 Standard Add-On ou versão mais atual com suporte
de 36 (trinta e seis) meses. Proposta comercial (0985935). Resultado por
fornecedor (0986322). Decisão nº 2978 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES
(0987500). Pregão Eletrônico 68/2021 (0986330).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

15/12/2021 Inclusão 4,00000 20.371,0000 81.484,00

Seq. Descrição Valor do Item

002 30.896,00Vouchers de Treinamento Oficial Vmware. Proposta comercial
(0985935). Resultado por fornecedor (0986322). Decisão nº 2978 / 2021
- TRE-AL/PRE/GPRES (0987500). Pregão Eletrônico 68/2021
(0986330).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

15/12/2021 Inclusão 4,00000 7.724,0000 30.896,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

15/12/2021 17:23:58

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

15/12/2021 15:27:26

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

15/12/2021 17:23:58
Operação
Alteração
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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 SEIC, para remessa das notas de empenho

459/2021 e 460/2021 (docs. 0990015 e 0990017).
À COINF, para ciência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/12/2021, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0990020 e o código CRC 2F02FA29.

0004679-07.2021.6.02.8000 0990020v1
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E-mail - 0990064

Data de Envio: 
  15/12/2021 18:02:47

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

Para:
    breno@plugnetshop.com.br
    bethania@plugnetshop.com.br

Assunto: 
  Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias

Mensagem: 
  Prezados(as),

Encaminhamos as notas de empenho nº 459/2021 e nº 460/2021, relacionadas à aquisição de licenças
VMware Horinz e contratações acessórias, realizadas por meio do Pregão Eletrônico nº 68/2021.

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Nota_0990017_NE_070011_2021NE000460_v002_02213325000501_20211215172407.pdf
    Nota_0990015_NE_070011_2021NE000459_v002_02213325000501_20211215172322.pdf
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De: <breno@plugnetshop.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>,
<bethania@plugnetshop.com.br>, "'Marcos Cesar'" <marcos@plugnetshop.com.br>
CC: "'Max Pereira'" <max@plugnetshop.com.br>
Data: 16/12/2021 01:38 PM
Assunto: [seic] RES: Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias

Boa tarde Lisiana,

Confirmo o recebimento.

Atenciosamente

www.plugnetshop.com.br

Breno Tavares
Diretor Comercial
+55 (81) 3426.7006 / 98844.0834
breno@plugnetshop.com.br
R. Gen. Abreu e Lima, 222 – Rosarinho – Recife – PE 

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: quarta-feira, 15 de dezembro de 2021 18:03
Para: breno@plugnetshop.com.br; bethania@plugnetshop.com.br
Assunto: Aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias

Prezados(as),

Encaminhamos as notas de empenho nº 459/2021 e nº 460/2021, relacionadas à
aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias, realizadas
por meio do Pregão Eletrônico nº 68/2021.

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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S EC R E T A R I A - G E R A L
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 1/2021

Processo nº TRF2-EOF-2021/0167.
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região torna público que realizará às 12:00

horas do dia 22 de dezembro de 2021, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese
de não haver expediente no Tribunal nesta data, na Rua Acre, nº 80, 10º andar, sala 1.004
- Centro, Rio de Janeiro/RJ, através de sua Comissão Permanente de Licitação, instituída
pela Portaria nº TRF2-PSG-2021/001, de 07.01.2021, o recebimento dos envelopes "A" e
"B" contendo documentos de habilitação e propostas comerciais, referentes ao Convite em
epígrafe, do tipo MAIOR OFERTA, sob a forma de execução indireta. O certame será regido
pelas disposições da Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, do Decreto
8.538/15 e pelas condições adiante estabelecidas neste Edital e seus anexos. Objeto:
Concessão de uso da área correspondente a 84 m², localizada no 21º andar, sala 2101
duplex, Anexo II do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, do imóvel situado na Rua Acre,
nº 80 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, para exploração de uma cafeteria, com a finalidade de
comercialização de lanches, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

O arquivo do Edital e seus anexos podem ser obtidos gratuitamente pela
internet, no endereço www.trf2.jus.br, opção "transparência / gestão das contratações e
aquisições / licitações, compras, contratos e atas de registro de preços / licitações em
andamento / Convite". Os arquivos também podem ser solicitados pelo e-mail
cpl@trf2.jus.br.

Rio de Janeiro-RJ, 13 de dezembro de 2021.
RUBENS FERRAZ DE ARAUJO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0317672-47.2021.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 05.022.10.2021, firmado em
14/12/2021; Contratantes: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ nº
59.949.362/0001-76 e JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, CNPJ Nº
05.445.105/0001-78; Contratada: BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ nº
57.142.978/0001-05; Objeto: fornecimento de licenças de uso e licenças perpétuas de
softwares aplicativos, banco de dados e sistemas operacionais e créditos azure,
contemplando os serviços de suporte e atualização de softwares; Vigência: a partir da data
de sua assinatura, pelo período de 36 meses e 20 dias; Valor Total: R$ 5.104.481,00;
Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 036/2021-RP; Fundamento Legal: Leis nºs
8.666/1993, 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e Decretos nºs 7.892/2013
10.024/2019, 8.538/2015 e 7.746/2012, Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de
2019, e no Termo de Adesão ao Acordo Corporativo nº 8/2020, entre o TRF3, SGD/ME e
a Microsoft, de 5/8/2021; Signatários: pelo TRF 3ª Região, Dr. Mairan Gonçalves Maia
Júnior, Desembargador Federal Presidente, pela Justiça Federal de Primeiro Grau em São
Paulo, Dr. Marcio Ferro Catapani, Juiz Federal Diretor do Foro, e, pela Fornecedora, Sr.
Walter Ferreira da Silva Junior, Procurador.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 23/2021. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: Aborgama do Brasil
Ltda. OBJETO: Coleta especial de resíduos de saúde. ORIGEM: Dispensa de Licitação, artigo
24, inciso II da Lei 8.666/1993. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 168396, ND - 3390.39, dotação
orçamentária prevista para 2022. PREÇO TOTAL: R$ 2.116,00. VIGÊNCIA: 02.01.2022 a
02.01.2023. PA: 0009589-30.2017.4.04.8000. ASSINATURA: Antônio César Marques de
Matos, Diretor Administrativo, em 13.12.2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021

Processo SEI nº 0002181-35.2021.6.02.8000.
O Presidente do TRE/AL, DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou, em

14/12/2021, o resultado da Tomada de Preços nº 01/2021, adjudicando seu objeto,
contratação de empresa do ramo da construção civil com o objetivo de executar os
serviços de reforma do prédio do Cartório Eleitoral de Palmeira dos Índios - 10ª Zona
Eleitoral, com fornecimento de material e mão de obra, à empresa Gamma Soluções LTDA,
CNPJ 10.198.262/0001-66, pelo valor global de R$ 152.327,99, com base no art. 43, VI da
Lei 8.666/93.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2021

Processo Administrativo SEI nº 0004679-07.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 13/12/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 68/2021, que tem por objeto a
aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias, a fim de atender a
demanda da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme especificações e condições assentadas
no edital, de acordo com o termo de referência e suas especificações, adjudicado à
empresa PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
02.213.325/0005-01, pelo valor total de R$ 138.404,00 (cento e trinta e oito mil,
quatrocentos e quatro reais); e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2021

Processo Administrativo SEI nº 0001098-812021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou, em

14/12/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 62/2021, que tem por objeto o Registro de
Preços para eventual aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall
NSA 6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL, de acordo com as especificações e condições
assentadas no edital, conforme Termo de Referência, convocando para a devida assinatura da
Ata de Registro de Preços às empresas: a) PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, CNPJ nº
42.051.768/0001-34, Item 1, pelo valor total de R$ 3.984,00 (três mil, novecentos e quatro
reais); e b) WS INFORTEC COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.924.105/0001-84, Item
2, pelo valor total de R$ 6.784,00 (seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais); tudo com
arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º 10.520/2002 e no artigo 48, § 1º, do Decreto nº
10.024/2019.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021

Processo Administrativo SEI nº 0007391-67.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 13/12/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 66/2021, que tem por objeto a
aquisição de material permanente - condicionadores de ar, conforme especificações e
condições assentadas no edital, de acordo com o termo de referência e suas
especificações, adjudicado à empresa RR COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR
CONDICIONADO, inscrita no CNPJ sob o nº 19.156.088/0001-63, pelo valor total de R$
112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais); e autorizou a contratação da empresa
com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019 e,
subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2021

Processo Administrativo SEI nº 0005517-47.2021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 13/12/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 59/2021, que tem por objeto a
aquisição de material de consumo - HD´s internos e externos, conforme Termo de
Referência, autorizando a contratação das empresas: a) DARIO CESAR DA SILVA
39401563888, inscrita no CNPJ sob o nº 33.613.862/0001-49, item 1, pelo valor total de R$
7.482,00 (sete mil quatrocentos e oitenta e dois reais); b) JEAN ALEXANDRE WENDLER DE
MORAIS, inscrita no CNPJ sob o nº 27.130.609/0001-31, itens 2, 3 e 4, pelo valor total de
R$ 11.669,04 (onze mil seiscentos e sessenta e nove reais e quatro centavos) e; c) ANAX
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.849.946/0001-46, pelo
valor total de R$ 6.454,88 (seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito
centavos). Valor total da ata do Pregão nº 59/2021: R$ 25.605,92 (vinte e cinco mil
seiscentos e cinco reais e noventa e dois centavos); tudo com arrimo no art. 4º, inciso XXII
da Lei nº 10.520/2002 e no artigo 48, § 1º do Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente,
na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2021

Processo Administrativo SEI nº 0006659-86.2021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 13/12/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 65/2021, que tem por objeto a
aquisição de material de manutenção para equipamentos de climatização do tipo split,
para ações de limpeza, tratamento e conservação de aparelhos condicionadores de ar,
conforme Termo de Referência SMR, adjudicado às empresas: a) ATENA REFRIGER AÇ ÃO
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 22.618.770/0001-35, itens 1, 2 e 3, pelo valor total de R$
17.642,00 (dezessete mil seiscentos e quarenta e dois reais); b) LUMEN COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.777.255/0001-87,
itens 4, 5, 6, 7 e 8, pelo valor total de R$ 2.141,00 (dois mil cento e quarenta e um reais).
Valor total da ata do Pregão nº 65/2021: R$ 19.783,00 (dezenove mil, setecentos e oitenta
e três reais); tudo com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº
10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AV I S O
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2021

Processo SEI nº 0001862-67.2021.6.02.8000;
A CPL informa aos interessados que a abertura dos envelopes contendo as

propostas de preços das empresas habilitadas na TP 03/2021 ocorrerá no dia 16/12/2021,
às 14:00h (horário local), na Sala de Pregão no 6º andar do edifício-sede do TRE/AL.

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO Nº 69/2021

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 0006398-
24.2021. Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação continuada de serviço especializado de
suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de Unidades de Serviço Técnico
USTs, em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
- TRE/ AL.

OTAVIO LEAO PRAXEDES
Ordenador de Despesas - Presidente do Tre/al

(SIDEC - 14/12/2021) 070011-00001-2021NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo PAD: 12075/2021 - TRE-AM. Objeto: participação de dois servidores no evento de
capacitação denominado "PESQUISA DE PREÇOS: TEORIA E PRÁTICA", a ser realizado na
modalidade síncrona ao vivo, em EaD, tendo como investimento o valor de R$ 3.180,00 (três
mil, cento e oitenta reais) por 2 (duas) inscrições. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas. Contratada: INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA, CNPJ nº
23.880.650/00001-74. Fundamentação Legal: art. 26, caput da Lei nº 8.666/93. Data da
Autorização: 03/12/2021, pelo Diretor-Geral João Victor Pereira Martins da Silva. Data da
Ratificação: 09/12/2021, pelo Exmo. Sr. Presidente, Des. Wellington José de Araújo.

Manaus, 14 de dezembro de 2021.
JOÃO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

Diretor-Geral
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Número 68/2021
 SEI 0004679-07.2021.6.02.8000

 Data: 09/12/2021 às 14:00

 Objeto: Aquisição de licenças VMWare Horinz e contratações acessórias,  conforme
especificações descritas no Anexo I do edital 

 Valor total estimado: R$ 248.196,21

Resultado:  Venceu a licitação a empresa PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.213.325/0005-01 (Grupo 1), pelo valor total de R$
138.404,00 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e quatro reais)

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2021.
À SEIC,
Após publicações, para eventual atualização no

Portal da Transparência.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 16/12/2021, às 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
0991196 e o código CRC 70761E59.

0004679-07.2021.6.02.8000 0991196v1
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De: VMware Order Management Team <vmwprod@vmware.com>
Para: "cie List Member" <cie@tre-al.jus.br>
Data: 22/12/2021 04:37 PM
Assunto: [cie] VMware Support and Subscription Confirmation - Order# 25530416

 

VMware Service Activation/Renewal Confirmation

Dear Cristino Bulhões, 

Thank you for purchasing Support and Subscription (SnS) from VMware. This email is a confirmation of your SnS
purchase for your records.

  
 
Customer :  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Customer Email :  cristinobulhoes@tre-al.jus.br, 
VMware Order # :  25530416
PO # :  TERM_LIC_ORD-1067456/1067457-1221
Account Number :  686783694
Account Name :  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Procurement Contact # :  Daniel Souto, CIE@TRE-AL.JUS.BR
Super User :  Daniel Souto, CIE@TRE-AL.JUS.BR
Reseller PO # :  
 

Quick Links

Support Process & Policies

Online Support

Technical Support

Support Contracts

 
SUPPORT AND SUBSCRIPTION DETAILS

Contract Service Covered Item Qty Start Date End Date
4134832609 Production Support/Subscription for VMware

Horizon 8 Standard Term (no vSphere)
Edition: 10 Concurrent User Pack for 3 year

Subscription Upgrade: VMware Horizon
Standard Add-On-(Perpetual) to Horizon8
Standard Term - (no vSphere) Edition-10
Concurrent User Pack-3Year term license

1 23-DEC-2021 22-DEC-2024

4134832609 Production Support/Subscription for VMware
Horizon 8 Standard Term (no vSphere)

Edition: 10 Concurrent User Pack for 3 year

Subscription Upgrade: VMware Horizon
Standard Add-On-(Perpetual) to Horizon8
Standard Term - (no vSphere) Edition-10
Concurrent User Pack-3Year term license

1 23-DEC-2021 22-DEC-2024

4134832609 Production Support/Subscription for VMware
Horizon 8 Standard Term (no vSphere)

Edition: 10 Concurrent User Pack for 3 year

Subscription Upgrade: VMware Horizon
Standard Add-On-(Perpetual) to Horizon8
Standard Term - (no vSphere) Edition-10
Concurrent User Pack-3Year term license

1 23-DEC-2021 22-DEC-2024

4134832609 Production Support/Subscription for VMware
Horizon 8 Standard Term (no vSphere)

Edition: 10 Concurrent User Pack for 3 year

VMware Dynamic Environment Manager
Standard Term Edition per Concurrent User 3

Year term license

10 22-DEC-2021 21-DEC-2024

4134832609 Production Support/Subscription for VMware
Horizon 8 Standard Term (no vSphere)

Edition: 10 Concurrent User Pack for 3 year

VMware Dynamic Environment Manager
Standard Term Edition per Concurrent User 3

Year term license

10 22-DEC-2021 21-DEC-2024

4134832609 Production Support/Subscription for VMware
Horizon 8 Standard Term (no vSphere)

Edition: 10 Concurrent User Pack for 3 year

VMware Dynamic Environment Manager
Standard Term Edition per Concurrent User 3

Year term license

10 22-DEC-2021 21-DEC-2024

4134832609 Production Support/Subscription for VMware
Horizon 8 Standard Term (no vSphere)

Edition: 10 Concurrent User Pack for 3 year

VMware ThinApp 5 Client License 3 Year
term license

10 22-DEC-2021 21-DEC-2024

4134832609 Production Support/Subscription for VMware
Horizon 8 Standard Term (no vSphere)

Edition: 10 Concurrent User Pack for 3 year

VMware ThinApp 5 Client License 3 Year
term license

10 22-DEC-2021 21-DEC-2024

4134832609 Production Support/Subscription for VMware
Horizon 8 Standard Term (no vSphere)

Edition: 10 Concurrent User Pack for 3 year

VMware ThinApp 5 Client License 3 Year
term license

10 22-DEC-2021 21-DEC-2024

4134832609 Production Support/Subscription for VMware
Horizon 8 Standard Term (no vSphere)

Edition: 10 Concurrent User Pack for 3 year

VMware Horizon 8 Standard Term per
Concurrent User term license 3 year

10 22-DEC-2021 21-DEC-2024

4134832609 Production Support/Subscription for VMware
Horizon 8 Standard Term (no vSphere)

Edition: 10 Concurrent User Pack for 3 year

VMware Horizon 8 Standard Term per
Concurrent User term license 3 year

10 22-DEC-2021 21-DEC-2024

4134832609 Production Support/Subscription for VMware
Horizon 8 Standard Term (no vSphere)

Edition: 10 Concurrent User Pack for 3 year

VMware Horizon 8 Standard Term per
Concurrent User term license 3 year

10 22-DEC-2021 21-DEC-2024

4134832609 Production Support/Subscription for VMware
Horizon 8 Standard Term (no vSphere)

Edition: 10 Concurrent User Pack for 3 year

VMware Workstation 16 Pro for Linux and
Windows, ESD 3 year term license

1 22-DEC-2021 21-DEC-2024

4134832609 Production Support/Subscription for VMware
Horizon 8 Standard Term (no vSphere)

Edition: 10 Concurrent User Pack for 3 year

VMware Workstation 16 Pro for Linux and
Windows, ESD 3 year term license

1 22-DEC-2021 21-DEC-2024

4134832609 Production Support/Subscription for VMware
Horizon 8 Standard Term (no vSphere)

Edition: 10 Concurrent User Pack for 3 year

VMware Workstation 16 Pro for Linux and
Windows, ESD 3 year term license

1 22-DEC-2021 21-DEC-2024

4134832609 Production Support/Subscription for VMware
Horizon 8 Standard Term (no vSphere)

Edition: 10 Concurrent User Pack for 3 year

VMware ThinApp 5 Virtualization Packager 3
Year term license

1 22-DEC-2021 21-DEC-2024

4134832609 Production Support/Subscription for VMware
Horizon 8 Standard Term (no vSphere)

Edition: 10 Concurrent User Pack for 3 year

VMware ThinApp 5 Virtualization Packager 3
Year term license

1 22-DEC-2021 21-DEC-2024

4134832609 Production Support/Subscription for VMware
Horizon 8 Standard Term (no vSphere)

Edition: 10 Concurrent User Pack for 3 year

VMware ThinApp 5 Virtualization Packager 3
Year term license

1 22-DEC-2021 21-DEC-2024

  
Upgrade Purchase: If you purchased an eligible software license upgrade, you may have received credit for any unused portion of your Original License SnS in the form
of additional days on your Replacement License SnS. Please view your updated support contract start and end dates online, by selecting 'Manage Support Contracts' from:
https://www.vmware.com/accounts

If you have any questions about this order confirmation, please contact http://www.vmware.com/support/contacts. For questions about payment please contact
invoice@vmware.com. Please reference VMware Order # in all communications.

This order is subject to the terms and conditions specified in the applicable agreement entered into between VMware and Customer, or, if none, to the appropriate then
current, standard VMware agreement for the products or services quoted. The following terms and conditions are deemed accepted upon use of the products or services
quoted (copies of same are available at vmware.com):
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Software(non SaaS) - VMware's EULA for the applicable software product

Support and Subscription Services for Software (non SaaS) – VMware’s Standard Support Programs and Subscription Services Terms and Conditions

Software as a Service (SaaS) - VMware's Terms of Service (including Support and Subscription) for the applicable SaaS product

Consulting Services - VMware's Standard Consulting Services Terms

VMware's Purchase Orders Standard Terms and Conditions - The foregoing terms supersede any terms in any purchase order ("Purchase Order Terms") issued in
connection with this Invoice and all Purchase Order Terms shall be of no force or effect. No additional or conflicting terms and conditions will apply without
VMware's prior express written consent, and any such additional or conflicting terms and conditions on customer's purchase order, acknowledgement or other
business form are hereby rejected by VMware.

To view this support and subscription email in another language, please click on the following links: Deutsch | Français | 日本語 | 简体中文

Regards,
 

The VMware Team 
 

Please do not reply to this message. All replies are routed to an unmonitored mailbox.

Copyright © 2010 VMware, Inc. All rights reserved. VMware is a registered trademark of VMware, Inc.
 

To modify your email messaging options, please click here

Get Access to MY VMware.com on Mobile
 Download MY VMware.com App for your iPhone, iPad and Android

Contact us Term of use Privacy Accessibility Site Index Help Feedback[+]

Anexados:
 

Arquivo: ATT00002.html (Mostrar conteúdo da mensagem) Tamanho: 27k Tipo de Conteúdo: text/html
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Comissão Permanente de Recebimento de Equipamentos de
Informática

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA Nº 6/2021

Maceió, 24 de dezembro de 2021.
Empresa PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ 02.213.325/0005-01
Nota de
Empenho 2021NE00459 - (0990015) e 2021NE00460 (0990017)

NF-e 03 (0994325) e 04 (0994326)
Valor Total R$ 26.024,00 + R$ 112.380,00 = R$ 138.404,00

Itens Fornecidos

Item Descrição Quantidade
01 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS VMWARE HORINZ E

CONTRATAÇÕES ACESSÓRIAS 01

01 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS VMWARE HORINZ E
CONTRATAÇÕES ACESSÓRIAS 01

Resultado da Análise Técnica

Prazo de entrega: 30 (trintaa) dias corridos;
Confirmação de recebimento do Empenho 16/12/2021 - 0990702
Efetivação da entrega: 22/12/2021 - Informação Licenciamento 0994322.
Portanto, dentro do prazo.
 
O item foi fornecido dentro das especificações técnicas exigidas.

Pelos motivos expostos, pelo presente, a Comissão Permanente de Recebimento
de Equipamentos de Informática, instituída por meio da Portaria Presidência Nº
342/2018, doc. 0831252, confirma o recebimento definitivo dos itens em
questão.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 24/12/2021, às 07:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 24/12/2021, às 08:31, 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
0994323 e o código CRC 1696E42E.

0004679-07.2021.6.02.8000 0994323v6
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De: Marcos Cesar <marcos@plugnetshop.com.br>
Para: coinf@tre-al.jus.br, cristinobulhoes <cristinobulhoes@tre-al.jus.br>
CC: Max Pereira <max@plugnetshop.com.br>, Breno Tavares <breno@plugnetshop.com.br>
Data: 23/12/2021 01:31 PM
Assunto: [coinf] NOTAS - PLUGNET - TRE AL

Ao
TRE AL
Prezados, boa tarde!

Seguem notas fiscais de serviços, referentes aos empenhos 21021NE000459 e 460.

Atenciosamente,

Plugnet Comércio e Representações Ltda

CNPJ - 02.213.325/0001-88

Marcos de Albuquerque César Filho

Diretor

Tel.: (81) 3426.7006

E-mail: marcos@plugnetshop.com.br

Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) e os arquivos nela contidos é
confidencial e legalmente protegida, somente podendo ser usada pelo
indivíduo ou entidade a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por
engano, deverá devolvê-la ao remetente e, posteriormente, apagá-la, pois, a
disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo desta
mensagem são expressamente proibidos.

This message (including any attachments) contains confidential information
intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If
you are not the intended recipient, you should delete this message. Any
disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any
action based on it, is strictly prohibited.

Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt Tamanho:
1k

Tipo de
Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar conteúdo da mensagem) Tamanho:
2k

Tipo de
Conteúdo:
text/html

Arquivo: Nota 003 - TRE AL.pdf Tamanho:
22k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Nota 004 - TRE AL.pdf Tamanho: Tipo de
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22k Conteúdo:
application/pdf

Arquivo:
Nota_0990015_NE_070011_2021NE000459_v002_02213325000501_20211215172322.pdf

Tamanho:
22k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Arquivo:
Nota_0990017_NE_070011_2021NE000460_v002_02213325000501_20211215172407.pdf

Tamanho:
22k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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CNPJ/CPF: 02.213.325/0005-01

RODOVIA Governador Mário Covas, 0      KM 279;SALA 89; - Jacuhy - Serra
- ES - 29161-230

Natureza Operação: Prestação de Serviços

PREFEITURA DA SERRA

3

Inscrição Municipal: 4727180

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA.

Data Emissão:
23/12/2021

Chave:
XBQC-MTJN

RETENÇÕES
IRRF PIS COFINS CSLL OUTROS/DESC.

Total dos Serviços

Recortar Aqui

RECEBI DA EMPRESA PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Assinatura

3.371,405.394,24 1.123,89730,47 0,00

112.380,00

3.371,40

Data Emissão
23/12/2021

Chave
XBQC-MTJN

Número da NF
3

%3,00

Local / Data

ISS
0,00

Observação: Dados Bancários  Banco do Brasil  001 Agência  1509-1 Conta  9075-1

Total de Deduções 0,00

Qtd Un Discriminação dos Serviços Valor Unitário Valor Total

un 2021NECT. AQUISIÇÃO DE LICENÇAS VMWARE HORINZ E CONTRATAÇÕES
ACESSÓRIAS. REFERENTE AO EMPENHO 2021NE460

1 112.380,00 112.380,00

MACEIÓ - AL - CEP: 57051-090
CNPJ/CPF:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

E-mail:

AVENIDA ARISTEU DE ANDRADE,377 - FAROL

Inscrição Estadual:06.015.041/0001-38 Inscrição Municipal:

Dados do Tomador de Serviço

Inscr. Estadual/RG: 083778284

ISS SEM RETENÇÃO

Total Liquido

101.760,00
Total da Nota

112.380,00

Telefone:
Email:

Número Nota Fiscal:Número RPS:

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.serra.es.gov.br

Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Local do Serviço: 511 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

INSS
0,00

Competência: 12/2021
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CNPJ/CPF: 02.213.325/0005-01

RODOVIA Governador Mário Covas, 0      KM 279;SALA 89; - Jacuhy - Serra
- ES - 29161-230

Natureza Operação: Prestação de Serviços

PREFEITURA DA SERRA

4

Inscrição Municipal: 4727180

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA.

Data Emissão:
23/12/2021

Chave:
AUXP-PHOJ

RETENÇÕES
IRRF PIS COFINS CSLL OUTROS/DESC.

Total dos Serviços

Recortar Aqui

RECEBI DA EMPRESA PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Assinatura

780,721.249,52 260,24169,15 0,00

26.024,00

780,72

Data Emissão
23/12/2021

Chave
AUXP-PHOJ

Número da NF
4

%3,00

Local / Data

ISS
0,00

Observação: Dados Bancários  Banco do Brasil  001 Agência  1509-1 Conta  9075-1

Total de Deduções 0,00

Qtd Un Discriminação dos Serviços Valor Unitário Valor Total

UN 2021NECT. AQUISIÇÃO DE LICENÇAS VMWARE HORINZ E CONTRATAÇÕES
ACESSÓRIAS. REFERENTE AO EMPENHO 2021NE459

1 26.024,00 26.024,00

MACEIÓ - AL - CEP: 57051-090
CNPJ/CPF:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

E-mail:

AVENIDA ARISTEU DE ANDRADE,377 - FAROL

Inscrição Estadual:06.015.041/0001-38 Inscrição Municipal:

Dados do Tomador de Serviço

Inscr. Estadual/RG: 083778284

ISS SEM RETENÇÃO

Total Liquido

23.564,37
Total da Nota

26.024,00

Telefone:
Email:

Número Nota Fiscal:Número RPS:

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.serra.es.gov.br

Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Local do Serviço: 511 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

INSS
0,00

Competência: 12/2021
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

FISCALIZAÇÃO

CONTRATO Nº:  2021NE000459 e 2021NE000460

NOTA DE EMPENHO:  2021NE000459 e 2021NE000460

CONTRATADO:  02.213.325/0005-01 -  PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA

OBJETO DO CONTRATO:  AQUISIÇÃO DE LICENÇAS VMWARE HORINZ E
CONTRATAÇÕES ACESSÓRIAS

 

Senhor Gestor,

Comunico-lhe que o recebimento provisório do objeto do contrato acima especificado
ocorreu em 24/12/2021.

Saliento que o recebimento definitivo do objeto contratado ocorrerá em prazo não
superior a 90 (noventa) dias, desde que não haja pendências técnicas e/ou
administrativas.

 

NOTA FISCAL:  03 e 04

EVENTO: 0994325 e 0994326

ITEM: 

1 e 1

DESCRIÇÃO:

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS VMWARE HORINZ E CONTRATAÇÕES ACESSÓRIAS.
REFERENTE AO EMPENHO 2021NE460 e 

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS VMWARE HORINZ E CONTRATAÇÕES ACESSÓRIAS.
REFERENTE AO EMPENHO 2021NE459

QUANTIDADE:
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01 e 01

VALOR A PAGAR:

R$ 112.380,00 e R$ 26.024,00

 

 

OBSERVAÇÃO:

Itens conferidos e conforme a especificação exigida.

Entrega dentro do prazo.

De observar que o presente licenciamento substitui por atualização qualquer
outro licenciamento anterior para software Horizon em versão inferior que
8.

Liciamento de software de vida útil indeterminada.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 24/12/2021, às 07:34, 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
0994327 e o código CRC 309845FD.

0004679-07.2021.6.02.8000 0994327v7
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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 dezembro de 2021.
À SEPAT/COMAP, para providências necessárias ao

pagamento da despesa já atestada pela unidade técnica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/12/2021, 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
0994562 e o código CRC 63F7CC57.

0004679-07.2021.6.02.8000 0994562v1
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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 dezembro de 2021.
À SEGEC para continuidade, por se tratar de

renovação de licença (serviços) conforme Notas de Empenho
459/460 (0990015 e 0990017).

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 27/12/2021, às 10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994785 e o código CRC E90864E0.

0004679-07.2021.6.02.8000 0994785v1
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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: 02.213.325/0005-01
Razão Social: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Nome Fantasia: PLUGNET INFORMATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/06/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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 21/05/2022
FGTS 12/01/2022
Trabalhista Validade: 11/06/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 08/03/2022
Receita Municipal Validade: 14/02/2022

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: 27/12/2021 11:19 de
CPF: 012.889.940-95      Nome: GUILHERME MACHADO REBELO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO - NLP

RECEBIMENTO DEFINITIVO - GESTÃO

 

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa TRE/AL  nº 7, de 4 de
julho de 2021.

 

1. Contrato nº  2021NE000459 e 2021NE000460 (0990015 e 0990017)                
                                                                           

1.1 Vigência do Contrato: 13/12/2022

 

2. Nota de Empenho (NE)   2021NE000459 e 2021NE000460 (0990015 e 0990017)
                                                                                   

2.1 Saldo da NE após Liquidação: R$ 0,00

 

3. Contratado(a) PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                         
                                                                 

3.1 CPF/CNPJ 02.213.325/0005-01

 

4. Valor Bruto a Pagar (R$): R$ 138.404,00 (cento e trinta e oito mil quatrocentos e
quatro reais), sendo R$ 112.380,00 (cento e doze mil trezentos e oitenta reais)
referente à nota de empenho 2021NE000459 e R$ 26.024,00 (vinte e seis mil vinte e
quatro reais) relativa à nota de empenho 2021NE000460.

 

5. Os documento anexados ao processo específico apresentam-se dentro
das formalidades legais e estão compatíveis com a natureza da despesa
realizada?

Sim.

Notas Fiscais: 0994325 e 0994326
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Relatório COINF: 0994323

TRP COINF: 0994327

SICAF: 0994837 

6. Observações:

 

7. ATESTO CONJUGADO (Quando o servidor responsável pelo atesto do
objeto contratado for o próprio gestor ou para fins de recebimento
definitivo).

 

Objeto do atesto: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS VMWARE HORINZ E CONTRATAÇÕES
ACESSÓRIAS.

 

Declaração: Declaramos que os serviços foram entregues satisfatoriamente, como se
depreende do TRP COINF 0994327.

 

Observações:

 

Assinatura do Gestor/Servidor da unidade gestora

Assinatura da Chefia Imediata

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 27/12/2021, às 11:27, 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
0994838 e o código CRC 66A51BE6.

0004679-07.2021.6.02.8000 0994838v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2021.
À SPPAC.
Para liquidação e verificação de conformidades deste

procedimento de pagamento. 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 27/12/2021, às 11:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994850 e o código CRC 4069495A.

0004679-07.2021.6.02.8000 0994850v1
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E-mail - 0994875

Data de Envio: 
  27/12/2021 11:46:32

De: 
  TRE-AL/COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA <coinf@tre-al.jus.br>

Para:
    sepat@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Baixa patrimonial

Mensagem: 
  Prezados do Patrimônio,

Consoante informação do Termo de Recebimento Provisório, evento 0994327 do Procedimento SEI nº
0004679-07.2021.6.02.8000, reitero e, após informação, acrescento que os softwares Horizon 7,
patrimônios patrimônios 1267 a 1269, foram descontinuados, ou seja, chegaram ao fim de sua vida útil.

Cordialmente.

Daniel Souto
COINF/STI
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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 dezembro de 2021.
 
 
À SEIC, para confirmação da atualização do Portal

da Transparência, encaminhada pela Seção de Licitações e
Contratos, por meio do Despacho SLC 0991196.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 27/12/2021, às 13:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994962 e o código CRC D136985F.

0004679-07.2021.6.02.8000 0994962v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - NOTA DE SISTEMA

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  28/12/21  11:42     NS                               USUARIO : LENILDA        
  DATA EMISSAO      : 28Dez21   VALORIZACAO : 28Dez21  NUMERO  :
2021NS004998   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 02213325/0005-01 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA.
  TITULO DE CREDITO : 2021NP001125            DATA VENCIMENTO  : 29Dez21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº 03 E 04, REFERENTE À
RENOVAÇÃO
  DE SUPORTE DE LICENÇAS VMWARE HORINZ E CONTRATAÇÕES
ACESSÓRIAS.CONFORME 2021NE0
  00459 E 2021NE000460, COM DURAÇÃO DE 36 MESES, A PARTIR DE DEZEMBRO
DE 2021 A
  NOVEMBRO DE 2024.DECISÃO 2978/2021.PROCESSO SEI 0004679-
07.2021.6.02.8000.     
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                    
                                                                               
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 401002 2021NE000459                             33904007                   
                                                                       26.024,00
  02 551003 2021NE000459                   119810400 33904007                   
            02213325000501                                             26.024,00
  03 521214 2021NE000459                   213110400 33904007                   
                                                                       26.024,00
  04 401002 2021NE000460                             33904006                   
                                                                      112.380,00
  05 551003 2021NE000460                   119810400 33904006                   
            02213325000501                                            112.380,00
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  06 521214 2021NE000460                   213110400 33904006                   
                                                                      112.380,00
  LANCADO POR : 28730798434 -  LENILDA           UG : 070011   28Dez21   11:37  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA
PF12=RETORNA                   
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por LENILDA DA PAZ BARROS, Técnico
Judiciário, em 28/12/2021, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994977 e o código CRC 825D0990.

0004679-07.2021.6.02.8000 0994977v5
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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 dezembro de 2021.

À COFIN, solicitando que adote providências junto a SAD/COINF/COMAP, no sentido
de padronizar as aquisições e classificações orçamentárias e patrimoniais quanto aos
itens de aquisição da espécie ora liquidada (softwares com vida útil indeterminada -
veja-se TRP - evento 0994327, consultando-se, incluse, a Setorial do TSE, se for o caso,
vez que há classificações díspares, ora como item permanentes (softwares), ora como
itens de serviços pago antecipadamente.

Por enquanto, a classicação da despesas para fins orçamentários observou a das
notas de empenho emitidas e a patrimonial, como despesas antecipadas.

 

À SCON, após as devidas conferências e registros, conforme 2021NS004998
(0994977) e papel de trabalho abaixo, para a devida conformidade.  

Após, à SGF para as demais providências de sua competência, observando-se as
preliminares providências da SAD, acima apontadas.

 

Atenciosamente,

 

CHECK LIST
SERVIÇOS DE TERCEIROS - GENÉRICOS– PF E PJ

 

Contratado:PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNP/CPF: 02.213.325/0005-01

Procedimento Administrativo:0004561-31.2021.6.02.8000   

Objeto: Aquisição de Licenças  VMWARE HORINZ e Contratações
Acessórias. Decisão nº 2978 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Documento(s) Fiscal (is)-Nota Fiscal nº 03 (0985163); 04
(0994326)

Data de emissão:23/12/2021

Data da atestação:24/12/2021

Termo Recebimento Provisório COINF-TRP(0994326)

Nota de Liquidação e Pagamento (0987547)

Valor: R$ 138.404,00 (cento e trinta e oito mil quatrocentos e
quatro reais)

Dados bancários para pagamento:Bco: 001-Brasil -  ag: 1509 -  c/c:

 Competência:
DEZEMBRO/2021

Vencimento:29/12/2021
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9075-1

 

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA e dados de registros orçamentários e
contábeis

 Sim Não Obs:

1 Existe nota de empenho para cobertura da
despesa:     X

Se sim, qual? 2021NE000459

Subitem:12- Manutenção e Conservação
de Equipamentos de TIC

2021NE000460

Subitem: 06 - Locação de  Softwares

2 Houve instrumento de contrato registrado a
ser indicado na liquidação?    X Se sim indicar a conta: 812310201, c/c

CNPJ/CPF ou IC:________

3 Em qual VPD deve ser classificada a
despesa? - - Indicar VPD: 332310100 (PJ)

4 É despesa antecipada?    X  Se sim, preencher o quadro III.

5
Foi juntada a nota fiscal, DLP, RPA, ou
documento equivalente regular e válido pela
gestão/unidade gestora?

   X   
Nota Fiscal 03 (0994325);

Nota Fiscal 04 (0994326)

6 Os serviços foram atestados pela
gestão/fiscalização?    x   TRP-COINF (0994327)

7 Há indicação de glosa cautelar pelo
gestor/fiscal?   Se sim, de quanto?

8 Houve exigência de garantia contratual    

9 Se sim, foi apresentada pela empresa e
registrada pela SCON?    

10 Os serviços objeto da liquidação se referem
a obras ou serviços de engenharia?   Se sim, preencher quadro IV.

11
Os serviços objeto da liquidação se referem
a serviços de emissão de passagens
aéreas?

  Se sim, preencher quadro V

II – Regularidade Fiscal e Trabalhista Sim Não  
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1
Foi juntada e comprovada a regularidade
fiscal da contratada pela utilização do SICAF
ou retiradas nos sites dos órgãos
fiscalizadores pela gestão/unidade gestora?

    X SICAF (0994837)

III Registro de Despesas Antecipadas    

1 Qual conta do Ativo deve ser registrada a
despesa - -

 CONTA 119810400-Despesas com
Serviços pagos antecipadamente -
Despesas a Apropriar

2 Qual o prazo de duração do serviço e mês
do início e fim? - -  36 meses, início em dezembro/2021 a

novembro de 2024

3 Qual valor deve ser apropriado por mês    R$ 3.844,54

4 O cronograma de apropriação é igual ao
Centro de Custos?   São iguais..

IV    Serviços e obras de engenharia    não se aplica

1
O Boletim de Medição, confrontado com os
cronogramas físico-financeiro, cumpriu os
quantitativos e valores previsto para a
presente medição?

   

V Serviços de emissão de passagens
aéreas   não se aplica

1
Houve a juntada da pesquisa de preços para
o trecho escolhido no momento da
emissão?

   

2

Os valores das passagens emitidos
consideraram a pesquisa de preços ou
houve comprovação de que são preços
compatíveis para o horário do vôo
escolhido, por trecho?

   

3
Houve comprovação de trecho voado pela
juntada de cartão de embarque ou
declaração emitida pela empresa contratada
ou companhia aérea?

   

VI
 

Diligências ou orientações junto
à gestão/unidade gestora

   não se aplica

1
 

Há diligências prévias ao pagamento que    
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devem ser resolvidas junto à gestão?

2

Se sim, descrever aqui

 

 

   

3

Se houve orientações, descrever aqui

 

 

  
 

 

     

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 28/12/2021, às 12:18, 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
0995067 e o código CRC C3C7EDB9.

0004679-07.2021.6.02.8000 0995067v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2021.
À SPPAC (c/c p SGO e SCON p ciência),
Sr. Chefe,
É pretensão desta COFIN, após o fim do recesso de

Janeiro/2022, efetuarmos reuniões para discussão técnica
sobre o tema pois a preocupação externalizada já fora
vislumbrada por este subscritor.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 28/12/2021, às 12:28, 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
0995475 e o código CRC B71EA3B5.

0004679-07.2021.6.02.8000 0995475v1

Despacho COFIN 0995475         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 483



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021NS004998 (0994977).

Observação:

À SGF,
Após conformidade da NS supramencionada, remeto os

autos para continuidade do feito, inclusive às verificações normativas
e contratuais porventura existentes no que se refere ao pagamento.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 28/12/2021, às 13:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0995510 e o código CRC 5270E12E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

NOTA DE VERIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO

 

Procedimento de análise para pagamento da Seção de Gestão Financeira -
SGF/COFIN/SAD:

 

1. A documentação apresentado está regular?

SIM

2. O objeto e o valor do documento fiscal ou equivalente estão de acordo com o
contrato e/ou nota de empenho?

SIM

3. Os documentos que comprovam a regularidade do fornecedor ou prestador de
serviços junto à Fazenda Nacional, ao FGTS e TST estão atualizados?

SIM

4. Observações:

NÃO FOI POSSÍVEL ACESSAR A PÁGINA DO CENE MACEIO (ISS). PAGAMENTO
REALIZADO APÓS ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA ELIAS DE SOUZA REBELO,
Técnico Judiciário, em 29/12/2021, às 12:20, 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
0995730 e o código CRC D2EEB82B.

0004679-07.2021.6.02.8000 0995730v4
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DADOS DA OPERAÇÃO CONSULTADA

Número da Consulta: 145634

Tipo de Serviço ou Aquisição: 6203-1/00-03 Desenvolvimento e licenciamento de programas

de computador não-customizáveis (licenciamento de softwares

e programas de computador) [Relacionado ao subitem 1.05 da

LC 116/2003]

Observação: O subitem 1.05 descreve a atividade de "Licenciamento ou
cessão de direito de uso de programas de computação".

Natureza do Contratante: Órgão Público Federal

Tipo do Contratado: Pessoa Jurídica

Optante do Simples Nacional: Não

Município do Tomador: Maceió (AL)

Município do Prestador: Serra (ES)

Município da Prestação: Serra (ES)

Gestão Tributária | Informação Fiscal Especializada Página 1
Open Treinamentos e Editora Ltda. EPP Cabe exclusivamente ao usuário a responsabilidade de avaliar a exatidão
das informações apresentadas para aplicação às suas operações, sendo possível inclusive haver divergências entre o
entendimento do Fisco e a opinião da equipe de consultores responsável pelo conteúdo. Também é vedado ao usuário,
distribuir, publicar, transmitir, modificar, criar trabalhos derivativos ou explorar a qualquer título, no todo ou em parte, as
informações ora apresentadas, independentemente da finalidade.
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ISS na Contratação de Pessoas Jurídicas

ORIENTAÇÃO

Segundo a Lei Complementar n° 116/2003, para o(s) serviço(s) do subitem 1.05, o imposto é
devido no município do estabelecimento do prestador. Contudo, Maceió (AL) possui o Cadastro
de Empresas não Estabelecidas (CENE), e exige a retenção em seu favor caso o prestador não
possua cadastro na Secretaria de Finanças. Se o prestador não possuir o cadastro, a retenção
deve ser efetuada em favor de Maceió (AL).
Os tomadores deverão verificar a situação cadastral da inscrição do prestador de serviços na
página de internet da Prefeitura de Maceió, no endereço eletrônico http://www.maceio.al.gov.br,
por meio do CNPJ constante da nota fiscal de serviços por ele emitida.

FUNDAMENTO LEGAL

Arts. 3º e 6º da Lei Complementar nº 116/2003, art. 13 da Lei Municipal nº 6.685/2017 e art. 3º
do Decreto Municipal nº 8.624/2018.

FATO GERADOR

No município de Maceió o fato gerador da retenção se dá quando da efetiva prestação do
serviço, conforme art. 8º, caput, da Lei Municipal nº 6.685/2017.
Contudo, quando o tomador de serviço for órgão ou entidade da administração pública e suas
respectivas autarquias em qualquer de seus poderes, o fato gerador da retenção é o pagamento
do imposto, de acordo com o art. 8º do Decreto Municipal nº 8.093/2015. (Assista ao vídeo).

LISTA DE SERVIÇOS

O serviço está previsto na lista anexa à Lei Complementar n° 116/2003, no subitem 1.05.
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BASE DE CÁLCULO

A base de cálculo é o valor bruto da remuneração do serviço conforme art. 21, caput, da Lei
Municipal nº 6.685/2017.

ALÍQUOTAS

No município de Maceió (AL), na prestação do serviço descrito no subitem 1.05, a alíquota é de
2%, conforme art. 49, I, da Lei Municipal nº 6.685/2017, exceto se o prestador for optante do
Simples Nacional (vide campo - SIMPLES NACIONAL - abaixo).

DISPENSA DE RETENÇÃO

Conforme art. 17 da Lei Municipal n° 6.685/2017, a retenção estará dispensada quando o
prestador de serviços:
a) for profissional autônomo, estabelecido no município de Maceió, desde que não esteja
inscrito em outro município;
b) se tratar de sociedade de profissionais, desde que emita Nota Fiscal de Serviços Eletrônica -
NFS-e;
c) gozar de isenção, desde que estabelecido neste Município;
d) gozar de imunidade;
e) for Microempreendedor Individual - MEI optante pelo Sistema de Recolhimento em Valores
Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional - SIMEI;
f) efetuar o recolhimento pelo regime de estimativa da base de cálculo do imposto; e
g) possuir medida liminar ou tutela antecipada dispensando-os do pagamento do imposto ou
autorizando o depósito judicial do mesmo.

DESTAQUE DA RETENÇÃO

O ISS deve ser destacado na nota fiscal de acordo com a Lei Municipal n° 6.685/2017.
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SIMPLES NACIONAL

A resposta para todos campos permanece a mesma, exceto a alíquota, que será a discriminada
na Nota Fiscal ou 5% na falta de destaque, conforme art. 21, § 4º, da Lei Complementar nº
123/2006. Assista ao vídeo Retenção de ISS dos optantes do Simples Nacional a partir de
2018 para entender melhor o tema.

VENCIMENTO

A importância retida deverá ser recolhida pela empresa contratante até o terceiro dia útil do mês
subsequente ao da competência, conforme art. 3º do Decreto n° 8.093/2015.
Contudo, para os órgãos ou entidades da administração pública e suas respectivas autarquias
em qualquer de seus poderes, o prazo para recolhimento do ISS retido é no dia 30 do mês
subsequente à data em que o imposto deveria ser pago, de acordo com o art. 8º do referido
decreto.

FORMA DE RECOLHIMENTO

Através de documento de arrecadação instituído pelo município ou por meio de sistema de
execução orçamentária ou financeira (SIAFI, por exemplo), na hipótese de existir convênio entre
o município e o ente governamental ao qual a fonte pagadora está vinculada (União ou Estado).

Gestão Tributária | Informação Fiscal Especializada Página 4
Open Treinamentos e Editora Ltda. EPP Cabe exclusivamente ao usuário a responsabilidade de avaliar a exatidão
das informações apresentadas para aplicação às suas operações, sendo possível inclusive haver divergências entre o
entendimento do Fisco e a opinião da equipe de consultores responsável pelo conteúdo. Também é vedado ao usuário,
distribuir, publicar, transmitir, modificar, criar trabalhos derivativos ou explorar a qualquer título, no todo ou em parte, as
informações ora apresentadas, independentemente da finalidade.

Relatório ISS - CONSULTA (0995732)         SEI 0004679-07.2021.6.02.8000 / pg. 489



DOCUMENTO FISCAL

De acordo com o art. 12 do Decreto nº 8.715/2019, estão dispensados da emissão de nota fiscal
de serviço:
a) os bancos e as instituições financeiras em geral que mantenham a disposição do Fisco os
documentos determinados pelo Banco Central do Brasil;
b) os profissionais autônomos com sua situação fiscal regular; e
c) o Microempreendedor Individual, assim definido na legislação federal.
Em Maceió (AL), conforme art. 15 do Decreto nº 8.715/2019, os tomadores ficam obrigados à
emissão da Nota Fiscal do Tomador/Intermediário de Serviço Eletrônica (NFTS-e), até o dia 05
do mês subsequente ao da prestação do serviço, quando da contratação de prestador
estabelecido fora do Município de Maceió, ainda que não haja obrigatoriedade de retenção na
fonte.
Quando se tratar de hipótese de retenção na fonte do ISS, caso o contratado esteja
estabelecido no município de Maceió e não emita Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, ou
outro documento fiscal cuja obrigatoriedade esteja prevista na legislação, a NFTS-e também
deverá ser emitida pelo tomador.
O MEI está dispensado desta obrigação.
A substituição da NFS-e e da NFTS-e é possível, desde que realizada exclusivamente no
sistema de emissão de nota fiscal disponibilizado pela Prefeitura de Maceió, até o dia 10 (dez)
subsequente ao término do mês de competência da emissão da nota fiscal.
O cancelamento, por sua vez, somente será permitido mediante processo administrativo, sendo
elemento indissociável do pedido de cancelamento a manifestação expressa do tomador ou
prestador do serviço apresentando o motivo do cancelamento do serviço, no prazo de até 180
(cento e oitenta) dias após a emissão da respectiva Nota Fiscal.
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IMUNIDADE E ISENÇÃO

De acordo com os arts. 9º e 93 da Lei Municipal nº 6.685/2017, em Maceió (AL), o imposto não
incide sobre:
a) concertos, recitais, "shows", exibições cinematográficas, quermesses e espetáculos similares,
quando realizados para fins assistenciais e educacionais, por entidades regularmente
constituídas;
b) os pequenos artífices, assim considerados os que, em seu próprio domicílio, sem porta
aberta para a via pública e sem propaganda de qualquer espécie, prestem serviços por conta
própria, sem empregados, não se entendendo como tais cônjuge ou filhos do contribuinte;
c) os prestadores de serviço de transporte por táxi ou caminhão, desde que possuam, no
máximo um único veículo e executem, eles próprios, os serviços;
d) a intermediação de serviços pela Associação dos Municípios Alagoanos;
e) as exportações de serviços para o exterior do País, quando os resultados do serviço se
verificam em território estrangeiro e houver ingresso de divisas no Pais;
f) a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e
membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como
dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados; e
g) o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos
bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas
por instituições financeiras.

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

O tomador do serviço, caso esteja obrigado a efetuar a retenção, deve observar as obrigações
acessórias previstas na legislação municipal, especialmente em relação:
a) ao envio de declaração para o órgão fazendário com informações sobre os serviços tomados;
b) à entrega de comprovante de retenção do imposto para o prestador do serviço.
Segundo a legislação de Maceió (AL), os prestadores de serviços localizados em outros
municípios devem se inscrever no Cadastro de Empresas não Estabelecidas (CENE) quando
emitirem notas fiscais para tomadores localizados na capital alagoana. A ausência da inscrição
enseja a responsabilidade do contratante pela retenção do ISS em todos os casos previstos no
Anexo II do Decreto Municipal n° 8.624/2018.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - DOCUMENTOS FINANCEIROS

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  29/12/21  12:16     NS                               USUARIO : MARCIA ELIAS   
  DATA EMISSAO      : 29Dez21   VALORIZACAO : 29Dez21  NUMERO  :
2021NS005053   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 02213325/0005-01 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA.
  TITULO DE CREDITO : 2021NP001125            DATA VENCIMENTO  : 29Dez21        
  OBSERVACAO                                                                    
  TRIBUTOS FEDERAIS E ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 3 E 4. AQUISIÇÃO DE
LICENÇAS VM
  WARE HORINZ E CONTRATAÇÕES?ACESSÓRIAS. SEI 4679-07.2021.                      

  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 521462 2021NE000459                                                        
            6190                                                       13.079,18
  02 531214 2021NE000459                   213110400 33904007                   
                                                                       15.847,26
  03 521468 2021NE000459                                                        
            90002785M                                                   2.768,08
                                                                             
  LANCADO POR : 13489652827 -  MARCIA ELIAS      UG : 070011   29Dez21   12:15

 

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  29/12/21  12:17                                      USUARIO : MARCIA ELIAS   
  DATA EMISSAO      : 29Dez21   VENCIMENTO: 29Dez21    NUMERO  : 2021DF800836 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  CONTRIBUINTE      : 02213325/0005-01 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA.
  RECURSOS          : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO                               
  PROCESSO          : 4679-07.2021.     DOC.ORIGEM 070011 / 00001 / 2021NP001125
  PERIODO APURACAO  : 29Dez21           PERCENTUAL          :                   
  REFERENCIA        :                   REC. BRUTA ACUMULADA:                   
  RECEITA           : 6190                                                      
  VALORES                               BASE DE CALCULO     :          138404,00
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  VALORES                               BASE DE CALCULO     :          138404,00
  RECEITA           :            13.079,18                                      
    MULTA           :                         QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
    JUROS DE MORA   :                             009/ 0001 , EM     29/12/21   
    TOTAL           :            13.079,18                                      
  OBSERVACAO                                                                    
  TRIBUTOS FEDERAIS - IN RFB 1234/2012 - SOBRE AS NOTAS FISCAIS 3 E 4.
AQUISIÇÃO
   DE LICENÇAS VMWARE HORINZ E CONTRATAÇÕES?ACESSÓRIAS. SEI 4679-
07.2021.       
  LANCADO POR : 13489652827 -  MARCIA ELIAS      UG : 070011   29Dez21   12:16  
 

 

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  29/12/21  12:18                                      USUARIO : MARCIA ELIAS   
  DATA EMISSAO      : 29Dez21   VENCIMENTO: 29Dez21    NUMERO  : 2021DR800320 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
  UG ARRECADADORA   :                                                           
  MUNICIPIO FAV.    : 2785              - MACEIO                                
  ESTADO FAV.       :                                                           
  RECOLHEDOR(SUBST.): 02213325/0005-01  - PLUGNET COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA
  RECURSO           : 3  - COM VINCULACAO DE PAGAM   REFERENCIA : 12/2021       
  RECEITA           : 9000  - RETENCAO DO ISS                                   
  DOCUMENTO ORIGEM  : 070011/00001/2021NP001125                                 
  VALOR PRINCIPAL   :            2.768,08 VALOR JUROS :                         
  VALOR MULTA       :                     VALOR TOTAL :            2.768,08     
  INFORMACOES DE RECOLHIMENTO                 QUITADO EM 29.12.2021             
  UG TOMADORA SERVICO : 070011                CONFORME CONVENIO COM STN         
  NUMERO DA NF/RECIBO : 0000000003                                              
  SERIE NF            :       SUB-SERIE NF :                                    
  ALIQUOTA DA NF      :  2,000                                                  
  MUN. DA UG TOMADORA : 2785  - MACEIO                                          
  MUNICIPIO DA NF     : 5699  - SERRA                                           
  DATA EMISSAO DA NF  : 23Dez21              VALOR NF :          138.404,00     
  OBSERVACAO                                                                    
  ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 3 E 4. AQUISIÇÃO DE LICENÇAS VMWARE HORINZ E
CONTRA
  TAÇÕES?ACESSÓRIAS. SEI 4679-07.2021.                                          
  LANCADO POR : 13489652827 -  MARCIA ELIAS      UG : 070011   29Dez21   12:17
 

 

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  29/12/21  12:17     NS                               USUARIO : MARCIA ELIAS   
  DATA EMISSAO      : 29Dez21   VALORIZACAO : 29Dez21  NUMERO  :
2021NS005054   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
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ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 02213325/0005-01 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA.
  TITULO DE CREDITO : 2021NP001125            DATA VENCIMENTO  : 29Dez21        
  OBSERVACAO                                                                    
  DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE
PAGAMENTO. OP 1741.   
 
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591900 0100000000400C                                                      
                                                                      122.556,74
                                                                             
  LANCADO POR : 13489652827 -  MARCIA ELIAS      UG : 070011   29Dez21   12:16  

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 29/12/2021, às 12:51, 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
0995932 e o código CRC 9B182E26.
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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 as
atualizações, no Portal da Transparência, das informações contidas
na aba "Solicitações de Contratação".

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Analista Judiciário, em 30/12/2021, às 14:02, 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
0996445 e o código CRC 75DA1F11.
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