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

 

Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 16 / 2021

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:

Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade de
ambiente dos data centers.

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.

Os data centers concentram os servidores que comportam quase a totalidade dos
serviços e sistemas disponibilizados para o público externo e interno deste Tribunal e,
neste contexto, é de grande importância seu adequado funcionamento.

Além do aspecto lógico de proteção, outro de grande importâcia é a adequação física
do ambiente. Destaca-se, desta forma, a necessidade de manutenção da temperatura e
umidade em condições que permitam o funcionamento adequado dos servidores e
equipamentos instalados nos data centers.

Assim, a aquisição de termo higrometros irá permitir o acompanhamento histórico de
temperatura e umidade dos data centers, de modo a subsitirar os sistemas de
monitoramento em uso, ações relativas aos condicionadores de ar e ambiente físico,
minimizando eventais interrupções de funcionamento e ampliando a vida útil dos
equipamentos.

3. Lista de requisitos:

Equipamento para medição de temperatura e umidade relativa do ar no ambiente
de data centers do TRE-AL;
Suporte ao protocolo SNMP;
Interface RJ-45 para conexão à rede Ethernet;
Deve ter software para acompnhamento e monitomento do equipamento;
O sensor deverá ser externo so equipamento;

Documento de Oficialização da Demanda (DOD) 16 (0923384)         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 1



Acompanhar cabo com pelo menos 03 metros de comprimento para interligação
do sensor;
Garantia do fabricante de pelo menos 24 (vinte e quatro).

 

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

1. Garantir a segurança da plataforma de equipamentos em uso por meio da
manutenção do ambiente físico em termos adequados quanto à temperatura e
umidade;

2. Minimizar paradas relacioadas à inadequação do ambiente físico;
3. Extender a vida útil de equipamentos e seus componentes;
4. Permitir o monitoramento e armazenamento de dados histórios de temperatura e

umidade.
5. Monitorar, neste recorte, os data centers da sede, do Fórum Eleitoral de Maceió -

FEM e do Fórum Eleitoral de Arapiraca - FEA.

5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Integrante Demandante: Coordenador de Infraestrutura

Integrante Técnico: Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura

6. Fonte do recurso orçamentário:

Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação/2021

Item 11: Appliances de Rede
Fonte de Recursos: Proposta orçamentária de 2021
Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação
Código de classificação da fonte de recurso: 4490.52.35

 

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): manter
parque tecnológico atualizado.

8. Expectativa de entrega:

Estima-se o prazo para implantação até novembro/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
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Comunicação, limitados àqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades reais do órgão;

Os equipamentos instalados em data center tem sua funcionalidde vital e indispensável
para a manutenção dos serviços do TI deste Regional, sendo responsável pela
comunicação dos servidores de rede, que fornecem a grande maioria dos serviços de
TI disponibilizados no âmbito do TRE/AL.

Desta forma, monitorar o ambiente é medida que previne interrupções.

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

Não há demanda de capacitação vinculada.

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 para implantação dos equipamento até novembro/2021.

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

Serão definidos nos Estudos Preliminares e no Termo de Referência.

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

Não há demanda desta natureza.

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

Suprido nos itens anteriores.

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

Ciente.
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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;

Existem diversos fornecedores/fabricantes que têm soluções as características
técnicas exigidas.

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

Demanda decorrente da necessidade de se manter adequado o ambiente físico
dos data centers.

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 disponibilidade
complementar para a plataforma operacional de TI em uso.

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 Termo de Referência.

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

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

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

Documento de Oficialização da Demanda (DOD) 16 (0923384)         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 4



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.

Maceió, 28 de julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 02/08/2021, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0923384 e o código CRC 30188149.

0005416-10.2021.6.02.8000 0923384v13
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DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0923384) apresentado
pelo Senhor Coordenador de Infraestrutura e, caso concorde,
autorize a continuidade da tramitação destes autos, a fim de
permitir a aquisição de equipamentos para monitoramento da
temperatura e umidade de ambiente dos data centers.

 
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

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

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 05/08/2021, às 15:20, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0926809 e o código CRC EADF1386.

0005416-10.2021.6.02.8000 0926809v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de agosto de 2021.
Acolho a proposição inserta no Despacho 0926809,

razão pela qual encaminho o feito à Secretaria da
Administração, para as providências de sua competência, com
vistas à instrução da contratação detalhada no Documento de
Oficialização da Demanda 16 (0923384).

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 06/08/2021, às 11:19, 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
0927452 e o código CRC 507E2453.

0005416-10.2021.6.02.8000 0927452v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2021.
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 0923384, 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 José Valteno dos Santos,
lotado na Seção de Manutenção e Reparos.

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 09/08/2021, às 19:09, 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
0928257 e o código CRC 6105A901.

0005416-10.2021.6.02.8000 0928257v1
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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 agosto de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista os pronunciamentos dos Secretários de

Tecnologia da Informação (0926809) e de Administração (0928257) e
o Documento Oficial de Demanda nº 16/2021 (0923384), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013, submeto à superior consideração de
Vossa Excelência a indicação do Coordenador de Infraestrutura,
como integrante demandante e do Chefe da Seção de Gerência de
Infraestrutura, como integrante técnico, ambos lotados na
Coordenadoria de Infraestrutura, bem como do servidor José Valteno
dos Santos, lotado na Seção de Manutenção e Reparos como
integrante administrativo, para integrarem a Comissão de
Planejamento para a aquisição de equipamentos para monitoramento
da temperatura e umidade de ambiente dos data centers.

Como solicitado pelo Senhor Secretário de Administração
(0928257), a fim de evitar possíveis questionamentos futuros sobre
gestão da ata de registro de preços resultante do certame, a
Comissão acima deverá incluir nos Estudos Preliminares a
programação das ordens de fornecimento e as pertinentes
destinações dos itens adquiridos.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 10/08/2021, às 16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0929029 e o código CRC 33987BF6.

0005416-10.2021.6.02.8000 0929029v1
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PROCESSO : 0005416-10.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ASSUNTO : Aprovação. Composição. Comissão de Planejamento.Aquisição de equipamentos.Monitoramento.Temperatura e umidade de
ambiente dos data centers.

Decisão nº 1722 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acolho a sugestão do Senhor Diretor-Geral  inserta no
evento SEI 0929029.

Isto posto, APROVO a composição da Comissão de
Planejamento a fim de permitir a aquisição de equipamentos para
monitoramento da temperatura e umidade de ambiente dos data
centers, conforme Documento de Oficialização de Demanda
(0923384), nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013, cujos
membros serão, como membros integrantes demandante e técnico,
respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e o Chefe da
Seção de Gerência de Infraestrutura, ambos lotados na
Coordenadoria de Infraestrutura, bem como do servidor José Valteno
dos Santos, lotado na Seção de Manutenção e Reparos como
integrante administrativo.

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

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
11/08/2021, às 15:45, 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
0929128 e o código CRC BDEB74F1.

0005416-10.2021.6.02.8000 0929128v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 330/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG

 

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso
de suas atribuições legais e regulamentares, considerando o
contido no art. 67 da Lei nº
8.666/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0005416-
10.2021.6.02.8000, resolve:

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

RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento a fim

de permitir a aquisição de equipamentos para monitoramento
da temperatura e umidade de ambiente dos data centers,
conforme Documento de Oficialização de Demanda 16/2021,
nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013, cujos membros
serão, como membros integrantes demandante e técnico,
respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e o Chefe
da Seção de Gerência de Infraestrutura, ambos lotados na
Coordenadoria de Infraestrutura, bem como do servidor José
Valteno dos Santos, lotado na Seção de Manutenção e
Reparos como integrante administrativo.

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

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Maceió, 12 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
12/08/2021, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0929629 e o código CRC 0E151CA9.

0005416-10.2021.6.02.8000 0929629v4
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CERTIDÃO

Certifico que a Portaria da Presidência nº 330 (0930993)
foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas,
edição nº 158, às fls. 38/39, no dia 13 de agosto do ano em curso.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Oficial de Gabinete, em 16/08/2021, às 13:13, 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
0931001 e o código CRC A72AAC41.

0005416-10.2021.6.02.8000 0931001v2
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DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2021.
Após a publicação da Portaria da Presidência nº

330/2021 (0930993), conforme Certidão (0931001),  faço
remessa dos presentes autos à Secretaria de Tecnologia da
Informação para ciência e demais providências decorrentes.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 16/08/2021, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0931003 e o código CRC B9FC161A.

0005416-10.2021.6.02.8000 0931003v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2021.
Ao Coordenador de Infraestrutura e ao Chefe da

Seção de Gerência de Infraestrutura para ciência da
designação decorrente da Portaria no 330/2021.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 16/08/2021, às 17:22, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0931425 e o código CRC 9B1B5B14.

0005416-10.2021.6.02.8000 0931425v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2021.
À SEGI - integrante técnico - Portaria 330/2021

(0929629)
Ao servidor   José Valteno dos Santos - integrante

administrativo - Portaria 330/2021 (0929629)
 
Sr. Chefe e Sr. Servidor,
 
Para ciência da Portaria supra e início das

atividades relativas aos Estudos Preliminares e decorrente
confecção de Termo de Referência.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 26/08/2021, 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
0937145 e o código CRC A9381A35.

0005416-10.2021.6.02.8000 0937145v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Estudos Preliminares

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

A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para
organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação. 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 interno e no atendimento ao
público.

O monitoramento dos data centers que concentram os servidores e, sendo
assim, que comportam quase a totalidade dos serviços e sistemas
disponibilizados para o público externo e interno deste Tribunal e, neste
contexto,  de grande importância para manutenção de seu adequado
funcionamento e salvaguarda do relevante valor investido.

Além do aspecto lógico de proteção, outro de grande importâcia é a adequação física
do ambiente. Destaca-se, desta forma, a necessidade de manutenção da temperatura e
umidade em condições que permitam o funcionamento adequado dos servidores e
equipamentos instalados nos data centers.

Assim, a aquisição de termo higrometros irá permitir o acompanhamento histórico de
temperatura e umidade dos data centers, de modo a subsitirar os sistemas de
monitoramento em uso, ações relativas aos condicionadores de ar e ambiente físico,
minimizando eventais interrupções de funcionamento e ampliando a vida útil dos
equipamentos.

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

Especificações Técnicas Mínimas:

Equipamento para medição de temperatura e umidade relativa do ar no ambiente
de data centers do TRE-AL;
Suporte ao protocolo SNMP;
Interface RJ-45 para conexão à rede Ethernet;
Deve ter software para acompanhamento e monitomento do equipamento;
O sensor deverá ser externo so equipamento;
Acompanhar cabo com pelo menos 03 metros de comprimento para interligação
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do sensor;
Garantia do fabricante de pelo menos 24 (vinte e quatro).

3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):

Os equipamentos são comuns e possuem diversas opções de mercado.

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

Pregão Eletrônico Nº 14/2017 - UASG: 090005

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

Não se aplica, smj, por se tratar de  licenciamento e serviços de suporte padrão de
mercado.

6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):

Não se aplica, smj, por se tratar de licenciamento e serviços de suporte padrão de
mercado.

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

Não se aplica, smj, por se tratar de c licenciamento e serviços de suporte padrão de
mercado.

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

Não se aplica, smj, por se tratar de licenciamento e serviços de suporte padrão de
mercado.

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

Não se aplica, smj, por se tratar de licenciamento e serviços de suporte padrão de
mercado.

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

Não se aplica, smj, por se tratar de  licenciamento e serviços de suporte padrão de
mercado.

11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):
Valores serão aferidos por pesquisa de preço a ser realizada pela

SEI/COMAP.
12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):

A aquisição visa atualização de equipamentos em uso, ultrapassados, bem assim
ampliação de pontos de monitoramento.

São necessários 08 (oito) dispositivos de monitoramento, assim destinados, a priori:

03 (três) - Data Center prédio sede;
01 (um) - Data Center Fórum Eleitoral de Maceió - FEM;
01 (um) - Data Center Fórum Eleitoral de Arapiraca - FEA;
03 (três) - Galpão de Urnas.
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13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):

Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade de
ambiente dos data centers.

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

A solução escolhida se alinha perfeitamente com as necessidades do negócio e com os
requisitos tecnológicos.

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

Gerenciamento de vulnerabilidades, mitigando riscos de ataques cibernéticos e
protegendo os sistemas de tecnologia da informação da Justiça Eleitoral e
Conformidade com normas de gestão de segurança da informação.
 

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

Assegurar a salva guarda de dados e informações armazenadas nos servidores deste
Regional, bem assim alta disponibilidade de sistemas e serviços informatizados.

 

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

Não se aplica por se tratar solução abseada em appliance virtual.

18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):
Conforme desclinado no Item 11

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

Não será necessária a disponibilização de recursos humanos e/ou materiais adicionais
para sustentação da solução adquirida, após sua implantação.

19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):

 Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se aplica, smj.

19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):

Não se aplica, smj, por se tratar de nova contratação/aquisição.

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 prorrogação de licenciamento de software
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com serviço de suporte e atualização, não consistindo de serviço continuado.

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

Não se vislumbra parcelamento vez que deverá ser realizada entrega de maneira
integral.

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

Adjudicação por Item

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

Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço.

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

Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação/2021

Item 11: 
Fonte de Recursos: Proposta orçamentária de 2021
Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação
Código de classificação da fonte de recurso: 4490.52.35

 

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

Neste caso é de 24 meses, considerando o período de garantia/suporte dos
equipamentos

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

Na forma da Portaria 330/2021 (0929629)

 

Integrante Demandante:

Cargo ou Função: Coordenador de Infraestrutura

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

 

Integrante Técnico:

Cargo ou Função: Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura

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

 

Integrante Administrativo:

Servidor:  José Valteno dos Santos
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E-mail: josesantos@tre-al.jus.br

 

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

Gestor do Contrato: Por se tratar de  aquisição/contratação ordinária, nos moldes do
Despacho GSAD 0945085, Gestão Contratual a cargo da Seção de Gestão de
Contratos, da COSEG/SAD.

Fiscal do Contrato: Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura

21. Análise de Riscos:

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

 

Risco: 1 Não Aprovação dos documentos do
Planejamento da Contratação

Dano(s) Atraso no processo de contratação

Impacto(s)
Aumento de risco de inadequação
das condições de ambiente dos Data
Centers

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

Equipe de planejamento
da contratação

Durante
todo o
processo
de
contrataçãoReuniões com superiores para sensibilização e

aprovação dos documentos.

 

Risco: 2
Insuficiência de recursos
orçamentários/financeiros para
aquisição

Dano(s) Impossibilidade da contratação

Impacto(s)
Aumento de risco de
inadequação das condições de
ambiente dos Data Centers

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

Equipe de
planejamento
da contratação

Durante todo o

Utilização de recursos destinados a outras aquisições
para contemplar esta necessidade STI
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Substituição dos equipamentos por outros
equipamentos existentes, paralisando o
andamento de outros projetos e demandas,
tais como implementação de ambiente de banco
de homologação e desenvolvimento.

STI

Durante todo o
processo de
contratação

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

SAD

 

Risco: 3 Atraso na Aquisição

Dano(s) Aumento de riscos na área de
segurança da informação

Impacto(s)
Eventual aumento de risco de
inadequação das condições de
ambiente dos Data Centers

Ações Responsável Prazo
Solicitação de aceleração de trâmites internos STI Durante

todo o
processo
de
contratação

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

STI
 

 

Risco: 4 Falha na prestação de serviços

Dano(s)
Aumento de risco de
inadequação das condições de
ambiente dos Data Centers

Impacto(s)
Eventual aumento de risco de
inadequação das condições de
ambiente dos Data Centers

Ações Responsável Prazo
Aplicar sanções administrativas Gestão

contratual
Durante a
execução do
contrato

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

STI

 

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

Sem
Impacto Baixo Médio Alto

Baixa   Risco 1  

Média    Risco 2,3 e
4

Alta     

 

Lista de Potenciais Fornecedores

Sitios de potenciais fornecedores:

http://www.netconn.com.br
http://www.g3solutions.com.br
http://www.suporteinformatica.com
http://www.pctinformatica.com.br/
Qualquer representante do fabricante Pro Digital (www.prodigital.com.br)
Qualquer representante do fabricante DCM Tecnologia (www.dcmtech.com.br/)

 

Maceió, 05 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 15/09/2021, às 21:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 15/09/2021, às 21:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ VALTENO DOS SANTOS, Analista
Judiciário, em 16/09/2021, às 07:48, 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
0941158 e o código CRC F2A4BFD1.

0005416-10.2021.6.02.8000 0941158v17

Estudos Preliminares SEGI 0941158         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 25



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

 

DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2021.
À SMR - Portaria 330/2021 - 0930993
 
Sr. José Valteno dos Santos,
 
Encaminho o presente para a apreciação de

Vossa Senhoria quanto aos Estudos Preliminares 0941158,
disponibilizado igualmente via bloco de assinaturas.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria Portaria 330/2021

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 15/09/2021, às 21:16, 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
0946514 e o código CRC A68E4760.

0005416-10.2021.6.02.8000 0946514v1
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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 22 / 2021

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade de ambiente dos data centers.

02. Quantidade

 

Item Quantidade
Termohigrômetro  Tipo 1 03
Termohigrômetro  Tipo 2 05

 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

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

Termohigrômetro  Tipo 1:
Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos;
Display indicativo, com informação dos dados coletados;
Suporte à SNMP;
Garantia de 24 meses.

Termohigrômetro  Tipo 2:
Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos;
Suporte à SNMP;
Garantia de 24 meses

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

05. Justificativa

Os data centers concentram os servidores que comportam quase a totalidade dos serviços e sistemas
disponibilizados para o público externo e interno deste Tribunal e, neste contexto, é de grande importância seu
adequado funcionamento.

Além do aspecto lógico de proteção, outro de grande importâcia é a adequação física do ambiente. Destaca-se,
desta forma, a necessidade de manutenção da temperatura e umidade em condições que permitam o
funcionamento adequado dos servidores e equipamentos instalados nos data centers.

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

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

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

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora Seção de Gerência de Infraestrutura, da COINF/STI.
11. Unidade Gestora Seção de Gestão de Contratos, da COSEG/SAD.

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade de
ambiente dos data centers.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade de
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ambiente dos data centers.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Os data centers concentram os servidores que comportam quase a totalidade dos
serviços e sistemas disponibilizados para o público externo e interno deste Tribunal e,
neste contexto, é de grande importância seu adequado funcionamento.

Além do aspecto lógico de proteção, outro de grande importâcia é a adequação física
do ambiente. Destaca-se, desta forma, a necessidade de manutenção da temperatura e
umidade em condições que permitam o funcionamento adequado dos servidores e
equipamentos instalados nos data centers.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

A aquisição de termo higrometros irá permitir o acompanhamento histórico de
temperatura e umidade dos data centers, de modo a subsitirar os sistemas de
monitoramento em uso, ações relativas aos condicionadores de ar e ambiente físico,
minimizando eventais interrupções de funcionamento e ampliando a vida útil dos
equipamentos.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Garantir a segurança da plataforma de equipamentos em uso por meio da
manutenção do ambiente físico em termos adequados quanto à temperatura e
umidade;
Minimizar paradas relacionadas à inadequação do ambiente físico;
Extender a vida útil de equipamentos dos data centers  e seus componentes;
Permitir o monitoramento e armazenamento de dados histórios de temperatura e
umidade de ambientes crítico;.
Monitorar, neste recorte, os data centers da sede, do Fórum Eleitoral de Maceió -
FEM e do Fórum Eleitoral de Arapiraca - FEA.

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

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

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

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

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Oficialização
de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI)
e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0005416-
10.2021.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A aquisição pretendida, em conformidade com os requisitos definidos, atende
integralmente à demanda, visto que contempla as atividades necessárias para
monitoramento ambientes críticos.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Verifica-se que os equipamentos pretendidos poderão ser fornecidos por diferentes
empresas no mercado de TIC, e ainda, que existem diversos fabricantes com
produtos disponíveis.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os equipamentos, objeto da presente contratação, caracterizam-
se como de natureza comum, tendo em vista que são geralmente oferecidos
por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de modo a
permitir a decisão de compra combase no menor preço, por meio de
especificações usuais praticadas no mercado, cujos padrões de desempenho e
de qualidade podem ser objetivamente definidos.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por item.

2.10 Vigência
Por se tratar de aquisição de equipamentos, considera-se o

tempo de garantia, ou seja, 24 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
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)
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Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura física de
conectividade de rede para sua instalação, situação essa já existente no âmbito do
TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

Não foram identificadas restrições de conformidade técnica ou legais para esta
aquisição.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. 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;

4. 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;

5. 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;

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

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

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

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

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

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

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ITEM 01 - TERMOHIGRÔMETRO TIPO 1

1. Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos;
2. Deve ter conectividade com rede Ethernet, por meio de interface RJ-45;
3. Display LCD/LED ou similar, que permita a visualização instantânea dos elementos

monitorados (temperatura/umidade):
1. Os dígitos devem ter altura mínima de 5cm, para permitir a vizualização a

média distância;
2. As informações devem ser exibidas de forma alternada e com resolução em

décimos (Exemplo: 29.1°);
4. Devem ser fornecidos 02 cabos, sendo um com 10cm e outro com 03 metros de

comprimento, para interligação entre o sensor de tempetura/umidade e o display;
5. Compatibilidade com o protocolo SNMP de maneira a permitir que softwares de

monitoramento, tais como Zabbix, tenham acesso aos dados coletados;
6. Deve acompanhar software para gerenciamento gerenciamento do equipamento,

com pelo menos as seguintes funcionalidades:
1. Geração de relatórios;
2. Gráficos de temperatura e umidade;
3. Envio de alertas por e-mail.

7. Garantia mínima do fabricante: 24 (vinte e quatro) meses.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ITEM 02 - TERMOHIGRÔMETRO TIPO 2

1. Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos;
2. Deve ter conectividade com rede Ethernet, por meio de interface RJ-45;
3. Devem ser fornecidos 02 cabos, sendo um com 10cm e outro com 03 metros de

comprimento, para interligação entre o sensor de tempetura/umidade e o
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equipamento;
4. Compatibilidade com o protocolo SNMP de maneira a permitir que softwares de

monitoramento, tais como Zabbix, tenham acesso aos dados coletados;
5. Deve acompanhar software para gerenciamento gerenciamento do equipamento,

com pelo menos as seguintes funcionalidades:
1. Geração de relatórios;
2. Gráficos de temperatura e umidade;
3. Envio de alertas por e-mail.

6. Garantia mínima do fabricante: 24 (vinte e quatro) 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 equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

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

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

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

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

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

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

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

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

Recebimento do Objeto:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
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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 equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

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

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

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

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

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

b. Multa de:
i. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no

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

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses.
Estar comprovadamente ainda em produção.
Conformidade com o presente Termo de Referência.

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

Não existem modelos disponibilizados para esta aquisição.

Maceió, 27 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 28/09/2021, às 18:21, 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 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ VALTENO DOS SANTOS, Analista
Judiciário, em 30/09/2021, às 14:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950492 e o código CRC 96763BB8.
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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 SMR - Portaria 330/2021 - 0930993
 
Sr. José Valteno dos Santos,
 
Encaminho o presente para a apreciação de

Vossa Senhoria quanto ao Termo de Referência 0950492,
disponibilizado igualmente via bloco de assinaturas.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria Portaria 330/2021

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 28/09/2021, às 18:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0951074 e o código CRC 530234CD.

0005416-10.2021.6.02.8000 0951074v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2021.
À STI
 
Segue o Termo de Referência, doc. 0950492, 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 30/09/2021, 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
0952362 e o código CRC 61AD7033.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

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

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 30/09/2021, às 18:16, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0952482 e o código CRC 171977D1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2021.
 
 
Aprovado, na forma regulamentar, o TR pela titular da

STI (doc. 0952482), 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 quanto aos aspectos
técnicos da demanda e quanto à redação do item 11, aprovo o Termo
de Referência - TIC 22 (doc. 0950492), para os específicos efeitos da
citada Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, e encaminho os autos à
SEIC.

No que respeita ao item 11, a menção à "Seção de Gestão
de Contratos, da COSEG/SAD" deve ser substituída, quando da
elaboração do edital, por "Indicação a cargo da Secretaria de
Administração, dentre seus quadros."

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/10/2021, às 20:13, 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
0952714 e o código CRC D2BCDD4C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de equipamentos para

monitoramento da temperatura e umidade de ambiente dos
data centers, conforme especificações constantes de Termo de
Referência - 0950492, devidamente aprovado pelo Senhor
Secretário de Administração (0952714).

 
Vieram os autos para estimativa de preço, conforme

disposto no art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 -
 Despacho GSAD - 0952714.

 
Dada a especificidade do produto, encontramos

dificuldade em localizar, no site Banco de Preços, objetos
semelhantes em licitações já finalizadas.

 
Desta forma, com amparo no inciso II, artigo 5º, da

IN MPOG nº 73/2020, efetuamos pesquisa em páginas
eletrônicas de lojas de domínio amplo
(0954483, 0954578, 0954586, 0954592 e 0954621), cujas
cotações foram verbalmente atestadas pela unidade
demandante, resultando nos valores abaixo elencados:

 
Aquisição de equipamentos para monitoramento

da temperatura e umidade de ambiente dos data centers

Item Qtde Valores médios
unitário Total

Despacho SEIC 0954640         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 47



1 3 R$ 3.132,35 R$ 9.397,05
2 5 R$ 2.920,10 R$ 14.600,50

Total R$ 23.997,55
 

Aquisição de equipamentos para monitoramento
da temperatura e umidade de ambiente dos data centers

Empresa Evento Item 1 Item 2
Digitalpar 0954483 R$ 2.840,00 R$ 2.290,00
ImTech 0954578 R$ 2.938,20 R$ 2.448,50
Extra 0954621 - R$ 4.021,80

Submarino 0954586 R$ 3.480,00 -
Shoptime 0954592 R$ 3.271,20 -

Valor médio R$ 3.132,35 R$ 2.920,10
 
Por fim, 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, destinada exclusivamente à participação de
microempresas e empresas de pequeno porte.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 05/10/2021, às 15:52, 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
0954640 e o código CRC AA56A3E1.

0005416-10.2021.6.02.8000 0954640v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2021.

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Tratam os presentes autos de aquisição de equipamentos

para monitoramento da temperatura e umidade de ambiente dos data
centers., de acordo com o Termo de Referência - TIC 22, 0950492.

 
Constam deste feito a aprovação do Termo de Referência,

Despacho GSAD 0952714, bem como a pesquisa de preços, Despacho
SEIC 0954640.

 
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

reserva de crédito.
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração, em 05/10/2021, às 16:02, 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
0954709 e o código CRC A1FEC430.

0005416-10.2021.6.02.8000 0954709v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0954709).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/10/2021, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0954726 e o código CRC DABCB03A.

0005416-10.2021.6.02.8000 0954726v1

Despacho COFIN 0954726         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 51



Data e hora da consulta:
Usuário:

  05/10/2021 16:55
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 PE 7

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

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 449052 70285 INV EQUTIC

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

05/10/2021 0005416-10.2021.6.02 - 23.997,55

Código Nome

070011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Favorecido

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

CEP

57051-090

Município

MACEIO AL

UF Telefone

(082) 2122-7700

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO PARA Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade de
ambiente dos data centers. VALOR ESTIMADO CONF. DESPACHO SEIC DOC 0954640.
PROC 0005416-10.2021.6.02

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

05/10/2021 Inclusão 23.997,55

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

05/10/2021 16:54:14
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PRÉ-EMPENHO 07-2021

Observação:

VALOR ESTIMADO CONF. DESPACHO SEIC 0954640 .

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 05/10/2021, às 17:43, 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
0954811 e o código CRC A760565E.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211 
  

MMIINNUUTTAA  
  
PROCESSO Nº 0005416-10.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XXh 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de equipamentos para 
monitoramento de temperatura e umidade, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Secretaria de Administração deste Regional. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 
de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 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. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, o Decreto nº 7.174/2010, 
as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 
2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, 
publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 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 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e 
seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de equipamentos para 
monitoramento da temperatura e umidade de ambiente dos data centers, conforme 
especificações descritas no Anexo I deste Edital. 
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA E DA GARANTIA 
 
2.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos 
após o recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente. 
 
2.2. O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. 
 

2.2.1 Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por 
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s); 
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3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação 
parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Siste-

ma. 

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: 

1.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrati-

vos, na forma da legislação vigente; 

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

1.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com pode-

res expressos para receber citação e responder administrativa ou judicial-

mente; 

1.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

1.1.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou paren-

te em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções ad-

ministrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, che-

fia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situa-

das 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: 
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabele-

cido em seus arts. 42 a 49; 

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

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus a-

nexos; 

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 in-

salubre 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 Instru-

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

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando traba-

lho 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 materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiên-

cia ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de a-

cessibilidade 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 Go-

verno Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de cer-

tificado 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 des-

classificação no momento da habilitação 

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

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitante-

mente 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. 

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. 
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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 ofertado; 

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

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

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

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas 

da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cum-

primento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condena-

ção dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao paga-

mento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfatura-

mento 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. 

Minuta de edital (0955520)         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 58



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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 defi-

nitivo 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 ofertado. 
 

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. 
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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 en-

cerramento 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 subi-

tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-

rência 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 item, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
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seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-

se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desen-

volvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reser-

va de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

para reabilitado da Previdência Social e que atendam às re-

gras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 

o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 

condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no 

prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance o-

fertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação da-

queles exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

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 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 
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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 para os itens licitados estão definidos na 
tabela a seguir: 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

QUANTIDADE 

VALORES MÁXIMOS 

UNITÁRIO TOTAL 

 

1 

 

Termohigrômetro 

Tipo 1 

 

3 

 

R$ 3.132,35 

 

R$ 9.397,05 

 

2 

 

Termohigrômetro 

 Tipo 2 

 

5 

 

R$ 2.920,10 

 

R$ 14.600,50 

 
8.3.1.1 Os preços máximos mencionados na tabela acima, de modo 
algum vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar 
em busca de preços inferiores. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salá-

rios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato con-

vocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, pa-

ra 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 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. 
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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 solicita-

ção escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e for-

malmente aceita pelo Pregoeiro. 

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 7.24. 

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 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 hou-

ve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Im-

peditivas Indiretas. 
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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 des-

classificação. 

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 Norma-

tiva SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá aten-

der 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 licitan-

te, 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. 
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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 diferen-

ças 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 5.3, 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 Empre-

sas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabili-

dade 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 a-

verbação 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 Cadas-

tro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 
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b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apre-

sentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Fe-

deral 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 traba-

lho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domi-

cílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma 

da lei; 

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deve-

rá 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 re-

gularização 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 no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresenta-

ção do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 

exercício. 
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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 imediata-

mente 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, com-

provar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, 

a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, me-

diante 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 lici-

tantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de clas-

sificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na documenta-

ção fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regulariza-

ção. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os docu-

mentos 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 apre-

sentá-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 suces-

sivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções ca-

bíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) va-

lor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitan-

te nos remanescentes. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 
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10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha 

ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

 

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, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, 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, pre-

valecerão 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. 

11 - DOS RECURSOS. 
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11.1.  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 co-

meçarão 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 ante-

riores 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 instru-

mento 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. 
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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 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis 

contados da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 

ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6.O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcio-

nal 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.. 
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15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de 
entrega em conformidade com este edital. 
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato. 
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou 
recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1.             A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada por e-
mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino 
Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 
3328- 1947, durante o seu horário normal de expediente. 
 
16.2.              O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que 
só será emitido se o equipamento estiver de acordo com as especificações técnicas. 
 
16.3.             Após a entrega, o equipamento será submetido à avaliação e homologação 
pelos responsáveis técnicos do Tribunal. 
 
16.4        O exame para comprovação das características técnicas consistirá em 
avaliações e testes não-destrutivos, realizados em duas etapas: 
 

a)  Primeira: inspeção visual do equipamento entregue; 
 
b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, no 
equipamento recebido. 
 

16.5.           As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e 
disponíveis no sítio do fabricante. 
 
16.6        A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento 
dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o 
Termo de Recebimento Definitivo. 
 
16.7.           O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.8. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
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16.9. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
16.10. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
17.1  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à 
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3.  Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução 
total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa e 
resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções: 
 

a) advertência; 
 

Minuta de edital (0955520)         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 72



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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) 0,25% 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; 
 

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela 
Administração, será aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de 
Empenho ou instrumento contratual; e 
 
b.1.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela 
Administração, será aplicada a penalidade 12% 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; 

 
 b.2) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso 

injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência de 30 
(trinta) dias corridos; 

 
b.2.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado de 
garantia por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se 
adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor da Nota de Empenho. 
 

b.3) 10% sobre o valor constante na Nota de Empenho, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
b.4) 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. 
 
17.3.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior 
poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 
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17.4.   O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos 
para entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do instrumento de fornecimento com a Contratada. 
 
17.5.          As sanções previstas neste edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
17.6             Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 
 
17.7.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.8. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.9.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.10.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.11.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
a entrega, 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. 

 
17.12.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/1993. 

 
17.13.  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 os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

 
17.14.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.14.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

Minuta de edital (0955520)         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 74



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

17.15.  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. 

 
17.15.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no 
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.16.  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. 
 
17.17.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO 

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará 
as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária 
vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. 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: 
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

18.7.                    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. 
 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
19.1.  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 - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, 
Natureza da Despesa n° 449052 (Equipamentos e Material Permanente). 

 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. 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. 

 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1. São obrigações da Contratada: 
 

a) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no 
Contrato; 
b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos 
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso 
exista, ou em inglês; 

1.  
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c) 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; 

d) 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; 

e) 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; 

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

g) 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; 

h) 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; 

i) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site; 

j) 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; 

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 

l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
direito público. 

 
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 
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22.3.  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. 

22.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.5.  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. 

22.6. 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. 

22.7.  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. 

22.8. 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. 

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.10. 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. 
 
22.11.   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. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, 
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
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22.15. 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 Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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          ANEXO I 

          TERMO DE REFERÊNCIA 

01. Objeto 
Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade 
de ambiente dos data centers. 

02. Quantidade 

  

Item Quantidade 

Termohigrômetro  Tipo 1 03 

Termohigrômetro  Tipo 2 05 

  

03. Resumo da Especificação 
do Objeto 

  

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

  

Todavia, de forma resumida temos: 

 Termohigrômetro  Tipo 1: 

o Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos; 
o Display indicativo, com informação dos dados coletados; 
o Suporte à SNMP; 
o Garantia de 24 meses. 

 Termohigrômetro  Tipo 2: 
o Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos; 
o Suporte à SNMP; 
o Garantia de 24 meses 

04. Valor Estimado 
Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de levantamento por par-
te da SEIC, em momento oportuno. 

05. Justificativa 

Os data centers concentram os servidores que comportam quase a totalidade 
dos serviços e sistemas disponibilizados para o público externo e interno des-
te Tribunal e, neste contexto, é de grande importância seu adequado funcio-
namento. 

Além do aspecto lógico de proteção, outro de grande importâcia é a adequa-
ção física do ambiente. Destaca-se, desta forma, a necessidade de manuten-
ção da temperatura e umidade em condições que permitam o funcionamento 
adequado dos servidores e equipamentos instalados nos data centers. 

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 e-
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quivalente. 

07. Adjudicação (Por Item) 

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

09. Local de Entrega 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria 

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

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 
7h30min Às 13h30min. 

10. Unidade Fiscalizadora Seção de Gerência de Infraestrutura, da COINF/STI. 

11. Unidade Gestora Seção de Gestão de Contratos, da COSEG/SAD. 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

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

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

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

15. Modalidade e Tipo de Lici-
tação 

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 equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade 
de ambiente dos data centers. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade 
de ambiente dos data centers. 

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

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 
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Os data centers concentram os servidores que comportam quase a totalidade 
dos serviços e sistemas disponibilizados para o público externo e interno des-
te Tribunal e, neste contexto, é de grande importância seu adequado funcio-
namento. 

Além do aspecto lógico de proteção, outro de grande importâcia é a adequa-
ção física do ambiente. Destaca-se, desta forma, a necessidade de manuten-
ção da temperatura e umidade em condições que permitam o funcionamento 
adequado dos servidores e equipamentos instalados nos data centers. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

A aquisição de termo higrometros irá permitir o acompanhamento histórico 
de temperatura e umidade dos data centers, de modo a subsitirar os siste-
mas de monitoramento em uso, ações relativas aos condicionadores de ar e 
ambiente físico, minimizando eventais interrupções de funcionamento e am-
pliando a vida útil dos equipamentos. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

 Garantir a segurança da plataforma de equipamentos em uso por meio 
da manutenção do ambiente físico em termos adequados quanto à 
temperatura e umidade; 

 Minimizar paradas relacionadas à inadequação do ambiente físico; 
 Extender a vida útil de equipamentos dos data centers  e seus com-

ponentes; 
 Permitir o monitoramento e armazenamento de dados histórios de 

temperatura e umidade de ambientes crítico;. 
 Monitorar, neste recorte, os data centers da sede, do Fórum Eleitoral 

de Maceió - FEM e do Fórum Eleitoral de Arapiraca - FEA. 

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

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

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

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

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Ofici-
alização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI 
nº 0005416-10.2021.6.02.8000. 
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2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

A aquisição pretendida, em conformidade com os requisitos definidos, a-
tende integralmente à demanda, visto que contempla as atividades neces-
sárias para monitoramento ambientes críticos. 

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

Verifica-se que os equipamentos pretendidos poderão ser fornecidos por 
diferentes empresas no mercado de TIC, e ainda, que existem diversos fa-
bricantes com produtos disponíveis. 

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

Os equipamentos, objeto da presente contratação, caracte-
rizam-se como de natureza comum, tendo em vista que são geralmente o-
ferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de 
modo a permitir a decisão de compra combase no menor preço, por meio 
de especificações usuais praticadas no mercado, cujos padrões de desem-
penho e de qualidade podem ser objetivamente definidos. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento. 

Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

Por se tratar de aquisição de equipamentos, considera-se o 
tempo de garantia, ou seja, 24 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 su-
perior 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 contrata-
ção de bens e serviços de informática e automação pela administração públi-
ca 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 informá-
tica. 

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 Na-
cional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que a-
testem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para 
o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de ener-
gia. 
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Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a 
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é volun-
tária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

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

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

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura 
física de conectividade de rede para sua instalação, situação essa já existen-
te no âmbito do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e 
além da previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

Não foram identificadas restrições de conformidade técnica ou legais para 
esta aquisição. 

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. Man-
ter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vincula
do o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à bo-
a execução das obrigações contratuais; e 

5. Apli-
car as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Co
ntratada o contraditório e ampla defesa. 

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contra-
tado. 

1. Forne-
cer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, p
ra-
zos e demais condições estabelecidas no Edital, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

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

3. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo represen-

Minuta de edital (0955520)         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 84



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

tante da Administração, referentes a qualquer proble-
ma detectado ou ao andamento de atividades da garantia; 

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

5. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos e-
quipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica, pri-
mando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na 
execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo des-
cumprimento será considerado infração passível de aplicação das 
penalidades previstas neste Termo de Referência; 

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

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

8.  Cum-
prir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderente
s e obedeçam rigorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da I
nformação do TRE/AL; 

9.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as ativid
ades necessárias para prestar a garantia on-site. 

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ITEM 01 - TERMOHIGRÔMETRO TIPO 1 

1. Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos; 
2. Deve ter conectividade com rede Ethernet, por meio de interface RJ-

45; 
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3. Display LCD/LED ou similar, que permita a visualização instantânea 
dos elementos monitorados (temperatura/umidade): 

1. Os dígitos devem ter altura mínima de 5cm, para permitir a vi-
zualização a média distância; 

2. As informações devem ser exibidas de forma alternada e com 
resolução em décimos (Exemplo: 29.1°); 

4. Devem ser fornecidos 02 cabos, sendo um com 10cm e outro com 03 
metros de comprimento, para interligação entre o sensor de tempetu-
ra/umidade e o display; 

5. Compatibilidade com o protocolo SNMP de maneira a permitir que 
softwares de monitoramento, tais como Zabbix, tenham acesso aos 
dados coletados; 

6. Deve acompanhar software para gerenciamento gerenciamento do 
equipamento, com pelo menos as seguintes funcionalidades: 

1. Geração de relatórios; 
2. Gráficos de temperatura e umidade; 
3. Envio de alertas por e-mail. 

7. Garantia mínima do fabricante: 24 (vinte e quatro) meses. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ITEM 02 - TERMOHIGRÔMETRO TIPO 2 

1. Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos; 
2. Deve ter conectividade com rede Ethernet, por meio de interface RJ-

45; 
3. Devem ser fornecidos 02 cabos, sendo um com 10cm e outro com 03 

metros de comprimento, para interligação entre o sensor de tempetu-
ra/umidade e o equipamento; 

4. Compatibilidade com o protocolo SNMP de maneira a permitir que 
softwares de monitoramento, tais como Zabbix, tenham acesso aos 
dados coletados; 

5. Deve acompanhar software para gerenciamento gerenciamento do 
equipamento, com pelo menos as seguintes funcionalidades: 

1. Geração de relatórios; 
2. Gráficos de temperatura e umidade; 
3. Envio de alertas por e-mail. 

6. Garantia mínima do fabricante: 24 (vinte e quatro) 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, respon-
sável por representar os interesses do órgão no contexto da Contrata-
ção, 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 fiscali-
zação da execução contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolu-
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ção, 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 fiscali-
zação do objeto do contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva 
autoridade competente para fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos 
técnicos da solução. 

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

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

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

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

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal a-
presentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade compe-
tente do TRE/AL; 

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

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especifi-
cações técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Ane-
xos; 

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

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

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

Recebimento do Objeto: 

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisó-
rio, que só será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com 
as especificações técnicas; 
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2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e ho-
mologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal; 

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

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, 

em, no mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 
(um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu 
critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro 
de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

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

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito fun-
cionamento dos equipamentos e adequação às especificações técni-
cas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

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

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

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

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

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente 
à época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acom-
panhada da Certidão Negativa de Débito – CND, comprovan-
do regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do 
FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certi-
dão 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 regula-
ridade 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 direi-
to a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
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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 equipamentos, cujos direi-
tos 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 a-
presentar 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 justificati-
vas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b. Multa de: 

i. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem 
de Fornecimento, no caso de atraso injustificado na en-
trega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vin-
te) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos
 equipamentos por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada 
a multa de 7,5% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos
 equipamentos por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicad
a a penalidade 12% sobre o valor da Ordem de 
Fornecimento, no caso de inexecução total da o-
brigação, podendo haver, ainda, o cancelamento 
do registro de preços do Fornecedor; 

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

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

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

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

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no ca-
so de inexecução total da obrigação, podendo haver, a-
inda, o cancelamento do registro de preços do Fornece-
dor; 

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

c. Impedimento de licitar e contratar com a União 
e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cin-
co) 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 pra-
zos previstos para entrega/solução do chamado de garantia 
dos equipamentos poderá resultar no cancelamento do registro 
de preços com a Contratada. 

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

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

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

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

Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. 

Estar comprovadamente ainda em produção. 

Conformidade com o presente Termo de Referência. 

Minuta de edital (0955520)         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 90



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

Não existem modelos disponibilizados para esta aquisição. 
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 ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. 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 5131 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de
equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade de ambiente
dos data centers.
 
Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude do valor estimado para a aquisição.
 
Na minuta não constam exigências de qualificação técnica e financeira, em
conformidade com o Termo de Referência. Caso seja julgada pertinente sua
inclusão, solicito a indicação dos termos em que tais exigências deverão ser
incluídas.
 
Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens:
1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);
2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 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
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certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
 
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos.
 

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
06/10/2021, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 06/10/2021, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração, em 06/10/2021, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0955523 e o código CRC B4F09BFF.

0005416-10.2021.6.02.8000 0955523v3
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2021.
Reporto-me à Informação 5131, da SLC

(doc. 0955523), para remeter os autos à análise da Assessoria
Jurídica.

Por oportuno, ratifico, conforme solicitado os
prazos fixados para: a) validade da proposta de 60 dias (item
6.5 do edital); b) envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2
e 10.1); e c) envio de documentação complementar de 2h
(item 8.6, 8.7 e 9.6).

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/10/2021, às 23:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0955675 e o código CRC 8848532B.

0005416-10.2021.6.02.8000 0955675v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0005416-10.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Análise. Minuta. Edital. Pregão Eletrônico.

 

Parecer nº 1228 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
Trata-se de análise de minuta de edital de PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando a aquisição de material de consumo -
equipamentos para monitoramento de temperatura e
umidadede de ambiente dos data centers, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação, conforme as especificações constantes no Termo
de Referência - TIC 22 (0950492).

 
 
 
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
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Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento
de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
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
(0955520).

 
3. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 
- Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº

16/2021 (0923384), nos termos da Resolução CNJ nº
182/2013;

- Portaria nº 330/2021 (0929629) que nomeou
a  Comissão de Planejamento;

- Estudos Preliminares (0941158), nos termos da
Resolução CNJ nº 182/2013;

- Termo de Referência TIC 22 (0950492);
- Aprovação, na forma regulamentar, dos estudos

preliminares e do termo de referência, contidos nestes autos,
pelo Secretário de Tecnologia da Informação (0952482);

- Autorização para dar prosseguimento ao trâmite
processual (Despacho GSAD 0952714)

 - Pesquisa de preços realizada pela SEIC
(0954640), com o valor total para os dois itens orçados em R$
23.997,55 (vinte e três mil novecentos e noventa e sete reais e
cinquenta e cinco centavos), com a sugestão de que a
contratação ocorra por meio de Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada
pelo Decreto nº 10.024/2019, destinada exclusivamente
à participação de microempresas e empresas de pequeno
porte.

- Declaração de que as cotações foram verbalmente
atestadas pela unidade demandante (0954640); 

- Planilhas de estimativa de preços  (0954640);
- Reserva de crédito no valor suficiente para cobrir

a despesa que ora se pretende (0954807);
- Minuta de edital de licitação na modalidade

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM (0955520), elaborada pela SLC, objetivando a
aquisição de equipamentos para monitoramento da
temperatura e umidade de ambiente dos data centers, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação.

 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,

para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17, encaminhados pela Secretaria de
Administração.
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Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos que seguem.

 
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02, regulametnada pelo 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:

 
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.
 

Dessa forma, sendo os bens em foco catalogados
como bens comuns, tem-se que os objetos da presente
licitação podem ser adquiridos via pregão, registrando-se,
ainda, que todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 14 do
Decreto nº 12.024/2019 foram devidamente observados.

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão 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.

 
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à

habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 12.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
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previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 
Da mesma forma, encontram-se dentro das

prescrições legais e regulamentares a exclusividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno
porte, na forma da legislação de regência.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
Em face do que determina a PORTARIA

PRESIDÊNCIA Nº 226/2018, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Segue a lista de
verificação contida no Anexo II - Atos administrativos e
documentos necessários à instrução da fase interna do
procedimento licitatório na modalidade pregão, no formato
eletrônico, prévios às contratações de bens e serviços de
tecnologia da informação.

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1
O processo administrativo foi
devidamente autuado?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2

A demanda por bens e/ou serviços de
TI está em harmonia com o
Planejamento Estratégico Institucional
(PEI) ou com o Planejamento
Estratégico de Tecnologia da
Informação e Comunicação (PETIC) do
TRE/AL, alinhados com o Planejamento
Estratégico do Poder Judiciário?
Ref. caput do art. 6º, da Resolução nº
182/2013

SIM 0923384

3

A unidade demandante da contratação
para os fins do disposto no caput do
art. 7º e o seu § 1º, ambos da
Resolução nº 182/2013, apresentou no
1º trimestre do ano que antecede a
contratação os elementos suficientes
para subsidiar a proposta orçamentária
e até o dia 30 de novembro do mesmo
ano o Plano de Contratações de
Soluções de Tecnologia da Informação
e Comunicação, na forma do Manual de
Contratações de TI do TRE/AL - Etapas
do Planejamento da Contratação?
Resolução nº 182/2013:
Art. 7º O Plano de Contratações de
STIC do órgão deverá ser elaborado
no exercício anterior ao ano de sua
execução, pela Área de Tecnologia da
Informação e Comunicação, em
harmonia com o seu Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e
Comunicação (PDTIC), de modo
a incluir todas as contratações
necessárias ao alcance dos
objetivos estabelecidos nos
planejamentos do órgão e de TIC.
§ 1º O Plano de Contratações de STIC
deverá ser submetido até o dia 30
(trinta) de novembro de cada ano à

SIM 0923384
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autoridade competente do órgão
que deliberará sobre as ações e os
investimentos em Tecnologia da
Informação e Comunicação a serem
realizados.

4

Consta dos autos Estudos Preliminares
e Projeto Básico ou Termo de
Referência?
Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013

SIM
0941158
0950492

5

Se a contratação for de mão de
obra terceirizada, a Equipe de
Planejamento da Contratação elaborou
Plano de Trabalho, nos termos do art.
9º da Resolução nº 182/2013, antes de
fazer o Termo de Referência?

N/A  

6

A unidade demandante e a Equipe de
Planejamento da Contratação estão
cientes de que não poderão ser objeto
de contratação de STIC:
     (1) mais de uma solução de TI em
um único contrato; e
     (2) gestão de processos de
Tecnologia da Informação e
Comunicação, incluindo segurança da
informação

SIM  

7

Na hipótese de a contratação se
destinar à aquisição de serviço de
Suporte Técnico aos processos de
planejamento e avaliação da qualidade
da Solução STIC, o responsável
indicado para supervisionar o contrato
é servidor deste TRE?
Ref. § 1º do art. 10 da Resolução CNJ
nº 182/2013.

 N/A  

8

A unidade demandante e a Equipe de
Planejamento da Contratação estão
cientes de que a empresa contratada
para prover a STIC não poderá ser a
mesma que avalia, mensura ou fiscaliza
o objeto da contratação?
Ref. Parágrafo segundo do art. 10, da
Resolução CNJ nº 182/2013

SIM  

9
Foram observadas as vedações
constantes do art. 11 da Resolução CNJ
nº 182/2013?

SIM  

10
Os Estudos Preliminares contemplam
as etapas previstas no § 1º do art. 12
da Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0941158

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 0923384

12
Foi instituída equipe de planejamento
da contratação, na forma dos §§ 5º, 6º
e 7º do art. 12 Resolução CNJ nº
182/2013?

SIM 0929629

13
Houve a indicação do Gestor do
Contrato, Fiscal do Contrato ou Equipe
de Gestão?

NÃO Fase
posterior

14

A equipe de planejamento foi quem
elaborou e assinou os Estudos
Preliminares e o TR ou PB?
Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ
nº 182/2013

SIM  

15

O titular da área demandante aprovou
os termos da contratação?

SIM 0952482
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15
Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ
nº 182/2013

SIM 0952482

16

A autoridade competente autorizou o
prosseguimento da contratação
pretendida?
Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ
nº 182/2013

SIM 0952714

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 0941158

19
O documento Sustentação do Contrato
contém os elementos mínimos
estabelecidos no art. 15, da Resolução
CNJ nº 182/2013?

SIM 0941158

20
O documento Estratégia para a
Contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 16, da
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0941158

21
O documento Análise de Riscos contém
os elementos mínimos estabelecidos no
art. 17, da Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0941158

22
A Equipe de Planejamento da
Contratação elaborou o Termo de
Referência em consonância com os
Estudos Preliminares da STIC?

SIM 0950492

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 0950492

24
O Termo de Referência contém ainda
os elementos mínimos estabelecidos na
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0950492

25
O titular da área demandante aprovou
os Estudos Preliminares e o Termo de
Referência da Contratação?

SIM 0952482

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 0952714

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 0954640

Tratando-se de serviço, existe
orçamento detalhado em planilhas que
expresse a composição de todos os
seus custos unitários baseado em
pesquisa de preços praticados no
mercado do ramo do objeto da
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28
contratação (art. 7º, § 2º, II da Lei
8.666/1993 e art. 15, XII, “a”, da
IN/SLTI 02/2008), assim como a
respectiva pesquisa de preços
realizada (art. 43, IV da Lei nº
8.666/93, art. 15, XII, “b”, IN/SLTI
02/2008 e IN/SLTI 05/2014)?
Ref. Acórdão 2471/2008 – Plenário -
TCU

N/A  

29

Quando da utilização de método de
pesquisa diverso do disposto no § 2º do
art. 2º da IN/SLTI 05/2014, foi tal
situação justificada?
Ref. art. 2º, § 3º da IN/SLTI 05/2014

N/A  

30

No caso de pesquisa com menos de 3
preços/fornecedores, foi apresentada
justificativa?
Ref. art. 2º, § 5º da IN/SLTI 05/2014

N/A  

31

A Seção de Compras avaliou a
estimativa de preços e atestou a
compatibilidade do preço cotado com
aquele praticado no mercado ou
encaminhou a pesquisa para
manifestação da unidade demandante,
conforme o caso?

SIM 0954640

MINUTA DO EDITAL

32

A minuta do edital contém previsão de
participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedade cooperativa, em face
do valor estimado para o item da
contratação?

SIM 0955520

33

Consta dos autos justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista
para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade
Cooperativa?

N/A  

34

A minuta do edital contém previsão de
direito de preferência e de saneamento
às entidades preferenciais (MEI, ME,
EPP e Sociedade Cooperativa),
limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do
menor preço cotado?

SIM 0955520

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 0955520

38

A minuta do edital contempla anexos
com orçamento detalhado em planilhas
que expressem a composição de todos N/A  
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os custos unitários afetos aos
bens/serviços que serão adquiridos?

39

A minuta do edital contém anexos com
planilhas que refletem todos os direitos
trabalhistas previstos em legislação
especial (inclusive em Acordos e em
Convenções Coletivas de Trabalho).

N/A  

40
A minuta do edital contém definição da
forma de apresentação de lances, dos
critérios de julgamento, classificação e
aceitação das propostas?

SIM 0955520

41
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM 0955520

42
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta
do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM 0955520

43
A forma de divulgação de licitação está
de acordo com o valor a ser
contratado?

SIM 0955520

44
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira?

NÃO  

45
A minuta de edital contém critério
objetivo para avaliar a exequibilidade
das propostas?

SIM 0955520

46
A minuta de edital se abstém de definir
de forma genérica penalidades
aplicáveis na fase de julgamento da
licitação?

SIM 0955520

47
A minuta do contrato estabelece prazo
razoável (não exíguo) para início da
prestação de serviços?

N/A  

48
A minuta do contrato/ata contém
descrição dos prazos e modo para
fornecimento de bens e/ou prestação
dos serviços?

SIM 0955520

49
A minuta do contrato/ata contém
descrição das obrigações atribuídas ao
TRE-AL e à fornecedora?

SIM 0955520

50
A minuta do contrato/ata contém
obrigação à fornecedora de manter as
condições de habilitação durante a
execução do contrato?

SIM 0955520

51
A minuta do contrato/ata contém
descrição das sanções administrativas
aplicáveis às fornecedoras que
incorrerem em inadimplemento?

SIM 0955520

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 0955520

53
A minuta do contrato estabelece,
quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

SIM 0955520

54
A minuta do contrato contém requisitos
de qualidade que viabilizem a
vinculação da remuneração com os
resultados?

N/A  

55
A minuta do contrato/ata contém
cláusula com previsão de reajuste e/ou
repactuação de preços?

NÃO Irreajustáveis
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A minuta do contrato/ata contém
norma estabelecendo, para a
fornecedora, a obrigação de devolver
valores eventualmente recebidos em
excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

57

A SLC/COMAP verificou os dispositivos
legais que dispõem sobre a margem de
preferência?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e
8538/2015

SIM 0955520

58

A SLC/COMAP, em face do valor
estimado do objeto, verificou a
possibilidade de a licitação ser
exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º
do Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei
nº 11.488/07

SIM 0955520

59
A SLC verificou a incidência das
exceções previstas no art. 10 do
Decreto nº 8.538/15, devidamente
justificada, a afastar a exclusividade?

N/A  

60

Consta dos autos a análise e aprovação
da minuta de edital e seus anexos pela
assessoria jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93

 Em curso

61

Consta a autorização da autoridade
competente para a abertura da fase
externa da licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e
arts. 13, III e 8º, V do Decreto
10.024/2019

 Próxima fase

62
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e
art. 20 do Decreto nº 10.024/2019

 Próxima fase

63

Consta a designação do pregoeiro e
equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº
10.520/02, arts. 14, V,  16, I,  17, 18 e
8, VI, do Decreto nº 10.024/2019

 Próxima fase

64

Em se tratando de licitação destinada à
formação de atas de registro de preço,
houve divulgação, mediante publicação
no DOU, da intenção de registro de
preços? Caso negativo, existe
justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

65

Os autos do processo contêm
documento indicativo da existência de
recursos orçamentários para suportar a
despesa?
Ref. art. 8º, IV, do Decreto nº
10.024/2019 e arts. 7º, § 2º, III, 14 e
38, caput, da Lei nº 8.666/93.

SIM 0954807

66

Fora das hipóteses de registro de
preços, os autos do processo contêm
documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da
despesa? Ref. art. 16, I, da Lei
Complementar nº 101/2000

N/A  

67

Os autos do processo contêm
declaração do ordenador da despesa?
Ref. art. 16, II, da Lei Complementar

N/A  
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nº 101/2000

 
6. CONCLUSÃO
 
Sem embargo, convém retificar a minuta do

edital 0955520, em seu preâmbulo, para constar "tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação", no lugar de "tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Regional" e acrescentar "de ambiente dos data centers" na
descrição do objeto constante na introdução da minuta.

 
Pelo exposto, atendida a recomendação suso

mencionada, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de sua
regularidade jurídica, a minuta do edital 0955520, de PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando a aquisição de material de consumo -
equipamentos para monitoramento de temperatura e
umidadede de ambiente dos data centers, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação.

 
À Seção de Licitações e Contratos para

aperfeiçoamento da instrução.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 08/10/2021, às 09:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 08/10/2021, às 09:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0956235 e o código CRC BE173EEB.
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                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211 
  

MMIINNUUTTAA  
  
PROCESSO Nº 0005416-10.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XXh 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de equipamentos para 
monitoramento de temperatura e umidade de ambiente dos data centers, tudo de acordo 
com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste Regional. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 
de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 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. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, o Decreto nº 7.174/2010, 
as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 
2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, 
publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 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 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e 
seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de equipamentos para 
monitoramento da temperatura e umidade de ambiente dos data centers, conforme 
especificações descritas no Anexo I deste Edital. 
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA E DA GARANTIA 
 
2.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos 
após o recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente. 
 
2.2. O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. 
 

2.2.1 Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por 
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s); 
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3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação 
parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Siste-

ma. 

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: 

1.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrati-

vos, na forma da legislação vigente; 

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

1.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com pode-

res expressos para receber citação e responder administrativa ou judicial-

mente; 

1.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

1.1.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou paren-

te em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções ad-

ministrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, che-

fia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situa-

das 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: 
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabele-

cido em seus arts. 42 a 49; 

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

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus a-

nexos; 

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 in-

salubre 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 Instru-

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

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando traba-

lho 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 materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiên-

cia ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de a-

cessibilidade 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 Go-

verno Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de cer-

tificado 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 des-

classificação no momento da habilitação 

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

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitante-

mente 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. 

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. 
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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 ofertado; 

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

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

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

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas 

da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cum-

primento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condena-

ção dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao paga-

mento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfatura-

mento 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. 
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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 defi-

nitivo 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 ofertado. 
 

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. 
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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 en-

cerramento 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 subi-

tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-

rência 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 item, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
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seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-

se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desen-

volvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reser-

va de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

para reabilitado da Previdência Social e que atendam às re-

gras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 

o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 

condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no 

prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance o-

fertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação da-

queles exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

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 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 
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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 para os itens licitados estão definidos na 
tabela a seguir: 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

QUANTIDADE 

VALORES MÁXIMOS 

UNITÁRIO TOTAL 

 

1 

 

Termohigrômetro 

Tipo 1 

 

3 

 

R$ 3.132,35 

 

R$ 9.397,05 

 

2 

 

Termohigrômetro 

 Tipo 2 

 

5 

 

R$ 2.920,10 

 

R$ 14.600,50 

 
8.3.1.1 Os preços máximos mencionados na tabela acima, de modo 
algum vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar 
em busca de preços inferiores. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salá-

rios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato con-

vocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, pa-

ra 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 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. 
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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 solicita-

ção escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e for-

malmente aceita pelo Pregoeiro. 

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 7.24. 

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 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 hou-

ve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Im-

peditivas Indiretas. 
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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 des-

classificação. 

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 Norma-

tiva SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá aten-

der 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 licitan-

te, 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. 
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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 diferen-

ças 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 5.3, 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 Empre-

sas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabili-

dade 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 a-

verbação 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 Cadas-

tro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 
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b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apre-

sentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Fe-

deral 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 traba-

lho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domi-

cílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma 

da lei; 

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deve-

rá 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 re-

gularização 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 no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresenta-

ção do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 

exercício. 
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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 imediata-

mente 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, com-

provar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, 

a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, me-

diante 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 lici-

tantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de clas-

sificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na documenta-

ção fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regulariza-

ção. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os docu-

mentos 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 apre-

sentá-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 suces-

sivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções ca-

bíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) va-

lor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitan-

te nos remanescentes. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

Minuta complementada e retificada (0956740)         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 119



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha 

ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

 

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, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, 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, pre-

valecerão 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. 

11 - DOS RECURSOS. 
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11.1.  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 co-

meçarão 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 ante-

riores 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 instru-

mento 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. 
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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 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis 

contados da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 

ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6.O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcio-

nal 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.. 
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15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de 
entrega em conformidade com este edital. 
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato. 
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou 
recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1.             A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada por e-
mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino 
Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 
3328- 1947, durante o seu horário normal de expediente. 
 
16.2.              O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que 
só será emitido se o equipamento estiver de acordo com as especificações técnicas. 
 
16.3.             Após a entrega, o equipamento será submetido à avaliação e homologação 
pelos responsáveis técnicos do Tribunal. 
 
16.4        O exame para comprovação das características técnicas consistirá em 
avaliações e testes não-destrutivos, realizados em duas etapas: 
 

a)  Primeira: inspeção visual do equipamento entregue; 
 
b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, no 
equipamento recebido. 
 

16.5.           As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e 
disponíveis no sítio do fabricante. 
 
16.6        A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento 
dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o 
Termo de Recebimento Definitivo. 
 
16.7.           O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.8. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
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16.9. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
16.10. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
17.1  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à 
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3.  Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução 
total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa e 
resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções: 
 

a) advertência; 
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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) 0,25% 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; 
 

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela 
Administração, será aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de 
Empenho ou instrumento contratual; e 
 
b.1.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela 
Administração, será aplicada a penalidade 12% 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; 

 
 b.2) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso 

injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência de 30 
(trinta) dias corridos; 

 
b.2.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado de 
garantia por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se 
adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor da Nota de Empenho. 
 

b.3) 10% sobre o valor constante na Nota de Empenho, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
b.4) 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. 
 
17.3.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior 
poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 
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17.4.   O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos 
para entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do instrumento de fornecimento com a Contratada. 
 
17.5.          As sanções previstas neste edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
17.6             Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 
 
17.7.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.8. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.9.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.10.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.11.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
a entrega, 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. 

 
17.12.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/1993. 

 
17.13.  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 os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

 
17.14.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.14.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
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17.15.  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. 

 
17.15.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no 
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.16.  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. 
 
17.17.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO 

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará 
as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária 
vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. 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: 
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

18.7.                    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. 
 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
19.1.  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 - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, 
Natureza da Despesa n° 449052 (Equipamentos e Material Permanente). 

 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. 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. 

 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1. São obrigações da Contratada: 
 

a) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no 
Contrato; 
b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos 
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso 
exista, ou em inglês; 

1.  
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c) 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; 

d) 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; 

e) 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; 

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

g) 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; 

h) 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; 

i) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site; 

j) 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; 

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 

l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
direito público. 

 
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

Minuta complementada e retificada (0956740)         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 129



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

22.3.  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. 

22.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.5.  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. 

22.6. 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. 

22.7.  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. 

22.8. 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. 

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.10. 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. 
 
22.11.   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. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, 
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
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22.15. 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 Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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          ANEXO I 

          TERMO DE REFERÊNCIA 

01. Objeto 
Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade 
de ambiente dos data centers. 

02. Quantidade 

  

Item Quantidade 

Termohigrômetro  Tipo 1 03 

Termohigrômetro  Tipo 2 05 

  

03. Resumo da Especificação 
do Objeto 

  

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

  

Todavia, de forma resumida temos: 

 Termohigrômetro  Tipo 1: 

o Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos; 
o Display indicativo, com informação dos dados coletados; 
o Suporte à SNMP; 
o Garantia de 24 meses. 

 Termohigrômetro  Tipo 2: 
o Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos; 
o Suporte à SNMP; 
o Garantia de 24 meses 

04. Valor Estimado 
Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de levantamento por par-
te da SEIC, em momento oportuno. 

05. Justificativa 

Os data centers concentram os servidores que comportam quase a totalidade 
dos serviços e sistemas disponibilizados para o público externo e interno des-
te Tribunal e, neste contexto, é de grande importância seu adequado funcio-
namento. 

Além do aspecto lógico de proteção, outro de grande importâcia é a adequa-
ção física do ambiente. Destaca-se, desta forma, a necessidade de manuten-
ção da temperatura e umidade em condições que permitam o funcionamento 
adequado dos servidores e equipamentos instalados nos data centers. 

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 e-

Minuta complementada e retificada (0956740)         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 132



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

quivalente. 

07. Adjudicação (Por Item) 

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

09. Local de Entrega 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria 

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

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 
7h30min Às 13h30min. 

10. Unidade Fiscalizadora Seção de Gerência de Infraestrutura, da COINF/STI. 

11. Unidade Gestora Seção de Gestão de Contratos, da COSEG/SAD. 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

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

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

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

15. Modalidade e Tipo de Lici-
tação 

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 equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade 
de ambiente dos data centers. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade 
de ambiente dos data centers. 

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

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 
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Os data centers concentram os servidores que comportam quase a totalidade 
dos serviços e sistemas disponibilizados para o público externo e interno des-
te Tribunal e, neste contexto, é de grande importância seu adequado funcio-
namento. 

Além do aspecto lógico de proteção, outro de grande importâcia é a adequa-
ção física do ambiente. Destaca-se, desta forma, a necessidade de manuten-
ção da temperatura e umidade em condições que permitam o funcionamento 
adequado dos servidores e equipamentos instalados nos data centers. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

A aquisição de termo higrometros irá permitir o acompanhamento histórico 
de temperatura e umidade dos data centers, de modo a subsitirar os siste-
mas de monitoramento em uso, ações relativas aos condicionadores de ar e 
ambiente físico, minimizando eventais interrupções de funcionamento e am-
pliando a vida útil dos equipamentos. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

 Garantir a segurança da plataforma de equipamentos em uso por meio 
da manutenção do ambiente físico em termos adequados quanto à 
temperatura e umidade; 

 Minimizar paradas relacionadas à inadequação do ambiente físico; 
 Extender a vida útil de equipamentos dos data centers  e seus com-

ponentes; 
 Permitir o monitoramento e armazenamento de dados histórios de 

temperatura e umidade de ambientes crítico;. 
 Monitorar, neste recorte, os data centers da sede, do Fórum Eleitoral 

de Maceió - FEM e do Fórum Eleitoral de Arapiraca - FEA. 

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

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

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

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

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Ofici-
alização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI 
nº 0005416-10.2021.6.02.8000. 
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2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

A aquisição pretendida, em conformidade com os requisitos definidos, a-
tende integralmente à demanda, visto que contempla as atividades neces-
sárias para monitoramento ambientes críticos. 

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

Verifica-se que os equipamentos pretendidos poderão ser fornecidos por 
diferentes empresas no mercado de TIC, e ainda, que existem diversos fa-
bricantes com produtos disponíveis. 

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

Os equipamentos, objeto da presente contratação, caracte-
rizam-se como de natureza comum, tendo em vista que são geralmente o-
ferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de 
modo a permitir a decisão de compra combase no menor preço, por meio 
de especificações usuais praticadas no mercado, cujos padrões de desem-
penho e de qualidade podem ser objetivamente definidos. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento. 

Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

Por se tratar de aquisição de equipamentos, considera-se o 
tempo de garantia, ou seja, 24 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 su-
perior 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 contrata-
ção de bens e serviços de informática e automação pela administração públi-
ca 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 informá-
tica. 

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 Na-
cional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que a-
testem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para 
o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de ener-
gia. 
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Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a 
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é volun-
tária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

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

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

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura 
física de conectividade de rede para sua instalação, situação essa já existen-
te no âmbito do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e 
além da previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

Não foram identificadas restrições de conformidade técnica ou legais para 
esta aquisição. 

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. Man-
ter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vincula
do o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à bo-
a execução das obrigações contratuais; e 

5. Apli-
car as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Co
ntratada o contraditório e ampla defesa. 

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contra-
tado. 

1. Forne-
cer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, p
ra-
zos e demais condições estabelecidas no Edital, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

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

3. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo represen-
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tante da Administração, referentes a qualquer proble-
ma detectado ou ao andamento de atividades da garantia; 

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

5. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos e-
quipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica, pri-
mando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na 
execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo des-
cumprimento será considerado infração passível de aplicação das 
penalidades previstas neste Termo de Referência; 

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

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

8.  Cum-
prir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderente
s e obedeçam rigorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da I
nformação do TRE/AL; 

9.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as ativid
ades necessárias para prestar a garantia on-site. 

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ITEM 01 - TERMOHIGRÔMETRO TIPO 1 

1. Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos; 
2. Deve ter conectividade com rede Ethernet, por meio de interface RJ-

45; 
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3. Display LCD/LED ou similar, que permita a visualização instantânea 
dos elementos monitorados (temperatura/umidade): 

1. Os dígitos devem ter altura mínima de 5cm, para permitir a vi-
zualização a média distância; 

2. As informações devem ser exibidas de forma alternada e com 
resolução em décimos (Exemplo: 29.1°); 

4. Devem ser fornecidos 02 cabos, sendo um com 10cm e outro com 03 
metros de comprimento, para interligação entre o sensor de tempetu-
ra/umidade e o display; 

5. Compatibilidade com o protocolo SNMP de maneira a permitir que 
softwares de monitoramento, tais como Zabbix, tenham acesso aos 
dados coletados; 

6. Deve acompanhar software para gerenciamento gerenciamento do 
equipamento, com pelo menos as seguintes funcionalidades: 

1. Geração de relatórios; 
2. Gráficos de temperatura e umidade; 
3. Envio de alertas por e-mail. 

7. Garantia mínima do fabricante: 24 (vinte e quatro) meses. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ITEM 02 - TERMOHIGRÔMETRO TIPO 2 

1. Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos; 
2. Deve ter conectividade com rede Ethernet, por meio de interface RJ-

45; 
3. Devem ser fornecidos 02 cabos, sendo um com 10cm e outro com 03 

metros de comprimento, para interligação entre o sensor de tempetu-
ra/umidade e o equipamento; 

4. Compatibilidade com o protocolo SNMP de maneira a permitir que 
softwares de monitoramento, tais como Zabbix, tenham acesso aos 
dados coletados; 

5. Deve acompanhar software para gerenciamento gerenciamento do 
equipamento, com pelo menos as seguintes funcionalidades: 

1. Geração de relatórios; 
2. Gráficos de temperatura e umidade; 
3. Envio de alertas por e-mail. 

6. Garantia mínima do fabricante: 24 (vinte e quatro) 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, respon-
sável por representar os interesses do órgão no contexto da Contrata-
ção, 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 fiscali-
zação da execução contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolu-
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ção, 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 fiscali-
zação do objeto do contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva 
autoridade competente para fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos 
técnicos da solução. 

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

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

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

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

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal a-
presentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade compe-
tente do TRE/AL; 

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

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especifi-
cações técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Ane-
xos; 

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

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

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

Recebimento do Objeto: 

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisó-
rio, que só será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com 
as especificações técnicas; 
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2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e ho-
mologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal; 

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

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, 

em, no mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 
(um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu 
critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro 
de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

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

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito fun-
cionamento dos equipamentos e adequação às especificações técni-
cas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

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

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

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

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

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente 
à época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acom-
panhada da Certidão Negativa de Débito – CND, comprovan-
do regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do 
FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certi-
dão 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 regula-
ridade 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 direi-
to a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
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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 equipamentos, cujos direi-
tos 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 a-
presentar 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 justificati-
vas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b. Multa de: 

i. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem 
de Fornecimento, no caso de atraso injustificado na en-
trega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vin-
te) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos
 equipamentos por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada 
a multa de 7,5% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos
 equipamentos por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicad
a a penalidade 12% sobre o valor da Ordem de 
Fornecimento, no caso de inexecução total da o-
brigação, podendo haver, ainda, o cancelamento 
do registro de preços do Fornecedor; 

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

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

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

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

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no ca-
so de inexecução total da obrigação, podendo haver, a-
inda, o cancelamento do registro de preços do Fornece-
dor; 

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

c. Impedimento de licitar e contratar com a União 
e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cin-
co) 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 pra-
zos previstos para entrega/solução do chamado de garantia 
dos equipamentos poderá resultar no cancelamento do registro 
de preços com a Contratada. 

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

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

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

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

Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. 

Estar comprovadamente ainda em produção. 

Conformidade com o presente Termo de Referência. 
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5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, 
§ 3º, III, V) 

Não existem modelos disponibilizados para esta aquisição. 
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 ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. 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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DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2021.
À AJ-DG, para ciência da complementação e

retificação efetuadas na minuta de edital.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 08/10/2021, às 11:16, 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
0956741 e o código CRC 50964BCE.
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PROCESSO : 0005416-10.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Complementação. Análise. Minuta. Pregão eletrônico.

 

Parecer nº 1236 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
De volta a esta Assessoria Jurídica os presentes

autos, após o aperfeiçoamento da instrução a cargo da Seção
de Licitações e Contratos, considerando os apontamentos
contidos no Parecer 1228/2021 (0956235), que retificou a
minuta, anexando novo documento com os ajustes devidos.

 
Desta feita, esta AJ-DG, considerando sanadas as

pendências anteriormente indicadas, em complemento ao
Parecer suso mencionado desta unidade
administrativa, aprova, em face de sua regularidade jurídica, a
minuta de edital 0956235, de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de
material de consumo - equipamentos para monitoramento de
temperatura e umidadede de ambiente dos data centers, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 08/10/2021, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 08/10/2021, 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
0956767 e o código CRC B125773A.
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CONCLUSÃO

Maceió, 08 de outubro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, e especialmente o pronunciamento
exarado pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral nos
Pareceres AJ-DG nº 1228 (0956235) e 1236/2021
(0956767), aprovando a Minuta de Edital (0956740), submeto
o feito à superior consideração de Vossa Excelência, com
vistas a sugerir a abertura da fase externa para repetição do
presente certame, na modalidade  PREGÃO em sua forma
ELETRÔNICA,  do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando a aquisição de material de consumo -
equipamentos para monitoramento de temperatura e
umidadede de ambiente dos data centers, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 08/10/2021, 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
0956979 e o código CRC 13A1BFF1.
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PROCESSO : 0005416-10.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Aquisição. Material de Consumo.Equipamentos para monitoramento de temperatura e
umidade de ambiente dos data centers.

 

Decisão nº 2390 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral em exercício, inserta no evento SEI 0956979.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço por
item, objetivando a aquisição de material de consumo - equipamentos
para monitoramento de temperatura e umidade de ambiente dos data
centers, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0956740, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
por meio dos Pareceres nºs 1228/2021 (0956235) e 1236/2021
(0956767), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
13/10/2021, às 16:53, 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
0957891 e o código CRC 09C14D50.

0005416-10.2021.6.02.8000 0957891v3

Decisão 2390 (0957891)         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 148



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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2021.
À SLC, para cumprimento da Decisão 2390

(doc. 0957891), mediante a qual a Presidência autorizou a
abertura da fase externa do certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/10/2021, às 22:46, 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
0959103 e o código CRC 9BC4AAFB.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  nnºº  5566//22002211  
  

    PPRROOCCEESSSSOO  NNºº  00000055441166--1100..22002211..66..0022..88000000  
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 03 de novembro de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 h 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de equipamentos para 
monitoramento de temperatura e umidade de ambiente dos data centers, tudo de acordo 
com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste Regional. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 
de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 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. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, o Decreto nº 7.174/2010, 
as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 
2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, 
publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 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 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e 
seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de equipamentos para 
monitoramento da temperatura e umidade de ambiente dos data centers, conforme 
especificações descritas no Anexo I deste Edital. 
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA E DA GARANTIA 
 
2.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos 
após o recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente. 
 
2.2. O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. 
 

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

 
  

Edital do Pregão Eletrônico nº 56/2021 (0959581)         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 150



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação 
parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Siste-

ma. 

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: 

1.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrati-

vos, na forma da legislação vigente; 

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

1.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com pode-

res expressos para receber citação e responder administrativa ou judicial-

mente; 

1.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

1.1.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou paren-

te em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções ad-

ministrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, che-

fia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situa-

das 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 estabele-

cido em seus arts. 42 a 49; 
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a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus a-

nexos; 

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 in-

salubre 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 Instru-

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

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando traba-

lho 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 materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiên-

cia ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de a-

cessibilidade 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 Go-

verno Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de cer-

tificado 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. 
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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 des-

classificação no momento da habilitação 

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

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitante-

mente 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. 

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. 
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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 ofertado; 

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

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

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

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas 

da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cum-

primento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condena-

ção dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao paga-

mento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfatura-

mento 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, 
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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 defi-

nitivo 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 ofertado. 
 

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 
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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 en-

cerramento 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 subi-

tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-

rência 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 item, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 
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7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-

se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desen-

volvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reser-

va de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

para reabilitado da Previdência Social e que atendam às re-

gras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 

o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 

condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no 

prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance o-

fertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação da-

queles exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

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 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. 
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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 para os itens licitados estão definidos na 
tabela a seguir: 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

QUANTIDADE 

VALORES MÁXIMOS 

UNITÁRIO TOTAL 

 

1 

 

Termohigrômetro 

Tipo 1 

 

3 

 

R$ 3.132,35 

 

R$ 9.397,05 

 

2 

 

Termohigrômetro 

 Tipo 2 

 

5 

 

R$ 2.920,10 

 

R$ 14.600,50 

 
8.3.1.1 Os preços máximos mencionados na tabela acima, de modo 
algum vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar 
em busca de preços inferiores. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salá-

rios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato con-

vocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, pa-

ra 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 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. 
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8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicita-

ção escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e for-

malmente aceita pelo Pregoeiro. 

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 7.24. 

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 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 hou-

ve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Im-

peditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
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9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua des-

classificação. 

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 Norma-

tiva SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá aten-

der 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 licitan-

te, 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 
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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 diferen-

ças 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 5.3, 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 Empre-

sas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabili-

dade 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 a-

verbação 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 Cadas-

tro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apre-

sentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Fe-

deral do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
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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 traba-

lho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domi-

cílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma 

da lei; 

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deve-

rá 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 re-

gularização 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 no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresenta-

ção 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. 
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9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediata-

mente 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, com-

provar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, 

a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, me-

diante 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 lici-

tantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de clas-

sificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na documenta-

ção fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regulariza-

ção. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os docu-

mentos 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 apre-

sentá-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 suces-

sivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções ca-

bíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) va-

lor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitan-

te 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: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha 

ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

 

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, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, 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, pre-

valecerão 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. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  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 
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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 co-

meçarão 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 ante-

riores 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 instru-

mento 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. 
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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 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis 

contados da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 

ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6.O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcio-

nal 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 – DA CONTRATAÇÃO 
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15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de 
entrega em conformidade com este edital. 
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato. 
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou 
recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1.             A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada por e-
mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino 
Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 
3328- 1947, durante o seu horário normal de expediente. 
 
16.2.              O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que 
só será emitido se o equipamento estiver de acordo com as especificações técnicas. 
 
16.3.             Após a entrega, o equipamento será submetido à avaliação e homologação 
pelos responsáveis técnicos do Tribunal. 
 
16.4        O exame para comprovação das características técnicas consistirá em 
avaliações e testes não-destrutivos, realizados em duas etapas: 
 

a)  Primeira: inspeção visual do equipamento entregue; 
 
b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, no 
equipamento recebido. 
 

16.5.           As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e 
disponíveis no sítio do fabricante. 
 
16.6        A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento 
dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o 
Termo de Recebimento Definitivo. 
 
16.7.           O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.8. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
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16.9. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
16.10. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
17.1  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à 
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução 
total ou parcial do Contrato a Administração poderá,garantida a prévia defesa e 
resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções: 

 

 
a) advertência; 
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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) 0,25% 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; 
 

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela 
Administração, será aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de 
Empenho ou instrumento contratual; e 
 
b.1.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela 
Administração, será aplicada a penalidade 12% 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; 

 
 b.2) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso 

injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência de 30 
(trinta) dias corridos; 

 
b.2.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado de 
garantia por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se 
adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor da Nota de Empenho. 
 

b.3) 10% sobre o valor constante na Nota de Empenho, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
b.4) 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. 
 
17.3.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior 
poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 
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17.4.  O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do instrumento de fornecimento  com a Contratada. 
 
17.5.          As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6             Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 
 
17.7.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.8. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.9.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.10.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.11.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
a entrega, 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. 

 
17.12.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/1993. 

 
17.13.  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 os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

 
17.14.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.14.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
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17.15.  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. 

 
17.15.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no 
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.16.  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. 
 
17.17.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO 

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará 
as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária 
vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. 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: 
 
 
 

Edital do Pregão Eletrônico nº 56/2021 (0959581)         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 171



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

18.7.                    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. 
 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
19.1.  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 - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, 
Natureza da Despesa n° 449052 (Equipamentos e Material Permanente). 

 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. 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. 

 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1. São obrigações da Contratada: 
 

a) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no 
Contrato; 
b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos 
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso 
exista, ou em inglês; 

1.  
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c) 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; 

d) 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; 

e) 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; 

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

g) 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; 

h) 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; 

i) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site; 

j) 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; 

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 

l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
direito público. 

22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 
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22.3.  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. 

22.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.5.  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. 

22.6. 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. 

22.7.  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. 

22.8. 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. 

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.10. 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. 
 
22.11.   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. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, 
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
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22.15. 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, 14 de outubro de 2021. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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          ANEXO I 

          TERMO DE REFERÊNCIA 

01. Objeto 
Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade 
de ambiente dos data centers. 

02. Quantidade 

  

Item Quantidade 

Termohigrômetro  Tipo 1 03 

Termohigrômetro  Tipo 2 05 

  

03. Resumo da Especificação 
do Objeto 

  

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

  

Todavia, de forma resumida temos: 

 Termohigrômetro  Tipo 1: 

o Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos; 
o Display indicativo, com informação dos dados coletados; 
o Suporte à SNMP; 
o Garantia de 24 meses. 

 Termohigrômetro  Tipo 2: 
o Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos; 
o Suporte à SNMP; 
o Garantia de 24 meses 

04. Valor Estimado 
Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de levantamento por par-
te da SEIC, em momento oportuno. 

05. Justificativa 

Os data centers concentram os servidores que comportam quase a totalidade 
dos serviços e sistemas disponibilizados para o público externo e interno des-
te Tribunal e, neste contexto, é de grande importância seu adequado funcio-
namento. 

Além do aspecto lógico de proteção, outro de grande importâcia é a adequa-
ção física do ambiente. Destaca-se, desta forma, a necessidade de manuten-
ção da temperatura e umidade em condições que permitam o funcionamento 
adequado dos servidores e equipamentos instalados nos data centers. 

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 e-
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quivalente. 

07. Adjudicação (Por Item) 

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

09. Local de Entrega 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria 

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

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 
7h30min Às 13h30min. 

10. Unidade Fiscalizadora Seção de Gerência de Infraestrutura, da COINF/STI. 

11. Unidade Gestora Seção de Gestão de Contratos, da COSEG/SAD. 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

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

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

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

15. Modalidade e Tipo de Lici-
tação 

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 equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade 
de ambiente dos data centers. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade 
de ambiente dos data centers. 

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

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 
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Os data centers concentram os servidores que comportam quase a totalidade 
dos serviços e sistemas disponibilizados para o público externo e interno des-
te Tribunal e, neste contexto, é de grande importância seu adequado funcio-
namento. 

Além do aspecto lógico de proteção, outro de grande importâcia é a adequa-
ção física do ambiente. Destaca-se, desta forma, a necessidade de manuten-
ção da temperatura e umidade em condições que permitam o funcionamento 
adequado dos servidores e equipamentos instalados nos data centers. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

A aquisição de termo higrometros irá permitir o acompanhamento histórico 
de temperatura e umidade dos data centers, de modo a subsitirar os siste-
mas de monitoramento em uso, ações relativas aos condicionadores de ar e 
ambiente físico, minimizando eventais interrupções de funcionamento e am-
pliando a vida útil dos equipamentos. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

 Garantir a segurança da plataforma de equipamentos em uso por meio 
da manutenção do ambiente físico em termos adequados quanto à 
temperatura e umidade; 

 Minimizar paradas relacionadas à inadequação do ambiente físico; 
 Extender a vida útil de equipamentos dos data centers  e seus com-

ponentes; 
 Permitir o monitoramento e armazenamento de dados histórios de 

temperatura e umidade de ambientes crítico;. 
 Monitorar, neste recorte, os data centers da sede, do Fórum Eleitoral 

de Maceió - FEM e do Fórum Eleitoral de Arapiraca - FEA. 

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

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

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

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

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Ofici-
alização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI 
nº 0005416-10.2021.6.02.8000. 
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2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

A aquisição pretendida, em conformidade com os requisitos definidos, a-
tende integralmente à demanda, visto que contempla as atividades neces-
sárias para monitoramento ambientes críticos. 

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

Verifica-se que os equipamentos pretendidos poderão ser fornecidos por 
diferentes empresas no mercado de TIC, e ainda, que existem diversos fa-
bricantes com produtos disponíveis. 

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

Os equipamentos, objeto da presente contratação, caracte-
rizam-se como de natureza comum, tendo em vista que são geralmente o-
ferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de 
modo a permitir a decisão de compra combase no menor preço, por meio 
de especificações usuais praticadas no mercado, cujos padrões de desem-
penho e de qualidade podem ser objetivamente definidos. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento. 

Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

Por se tratar de aquisição de equipamentos, considera-se o 
tempo de garantia, ou seja, 24 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 su-
perior 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 contrata-
ção de bens e serviços de informática e automação pela administração públi-
ca 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 informá-
tica. 

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 Na-
cional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que a-
testem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para 
o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de ener-
gia. 
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Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a 
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é volun-
tária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

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

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

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura 
física de conectividade de rede para sua instalação, situação essa já existen-
te no âmbito do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e 
além da previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

Não foram identificadas restrições de conformidade técnica ou legais para 
esta aquisição. 

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. Man-
ter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vincula
do o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à bo-
a execução das obrigações contratuais; e 

5. Apli-
car as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Co
ntratada o contraditório e ampla defesa. 

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contra-
tado. 

1. Forne-
cer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, p
ra-
zos e demais condições estabelecidas no Edital, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

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

3. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo represen-
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tante da Administração, referentes a qualquer proble-
ma detectado ou ao andamento de atividades da garantia; 

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

5. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos e-
quipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica, pri-
mando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na 
execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo des-
cumprimento será considerado infração passível de aplicação das 
penalidades previstas neste Termo de Referência; 

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

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

8.  Cum-
prir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderente
s e obedeçam rigorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da I
nformação do TRE/AL; 

9.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as ativid
ades necessárias para prestar a garantia on-site. 

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ITEM 01 - TERMOHIGRÔMETRO TIPO 1 

1. Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos; 
2. Deve ter conectividade com rede Ethernet, por meio de interface RJ-

45; 
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3. Display LCD/LED ou similar, que permita a visualização instantânea 
dos elementos monitorados (temperatura/umidade): 

1. Os dígitos devem ter altura mínima de 5cm, para permitir a vi-
zualização a média distância; 

2. As informações devem ser exibidas de forma alternada e com 
resolução em décimos (Exemplo: 29.1°); 

4. Devem ser fornecidos 02 cabos, sendo um com 10cm e outro com 03 
metros de comprimento, para interligação entre o sensor de tempetu-
ra/umidade e o display; 

5. Compatibilidade com o protocolo SNMP de maneira a permitir que 
softwares de monitoramento, tais como Zabbix, tenham acesso aos 
dados coletados; 

6. Deve acompanhar software para gerenciamento gerenciamento do 
equipamento, com pelo menos as seguintes funcionalidades: 

1. Geração de relatórios; 
2. Gráficos de temperatura e umidade; 
3. Envio de alertas por e-mail. 

7. Garantia mínima do fabricante: 24 (vinte e quatro) meses. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ITEM 02 - TERMOHIGRÔMETRO TIPO 2 

1. Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos; 
2. Deve ter conectividade com rede Ethernet, por meio de interface RJ-

45; 
3. Devem ser fornecidos 02 cabos, sendo um com 10cm e outro com 03 

metros de comprimento, para interligação entre o sensor de tempetu-
ra/umidade e o equipamento; 

4. Compatibilidade com o protocolo SNMP de maneira a permitir que 
softwares de monitoramento, tais como Zabbix, tenham acesso aos 
dados coletados; 

5. Deve acompanhar software para gerenciamento gerenciamento do 
equipamento, com pelo menos as seguintes funcionalidades: 

1. Geração de relatórios; 
2. Gráficos de temperatura e umidade; 
3. Envio de alertas por e-mail. 

6. Garantia mínima do fabricante: 24 (vinte e quatro) 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, respon-
sável por representar os interesses do órgão no contexto da Contrata-
ção, 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 fiscali-
zação da execução contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolu-
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ção, 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 fiscali-
zação do objeto do contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva 
autoridade competente para fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos 
técnicos da solução. 

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

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

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

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

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal a-
presentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade compe-
tente do TRE/AL; 

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

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especifi-
cações técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Ane-
xos; 

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

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

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

Recebimento do Objeto: 

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisó-
rio, que só será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com 
as especificações técnicas; 
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2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e ho-
mologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal; 

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

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, 

em, no mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 
(um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu 
critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro 
de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

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

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito fun-
cionamento dos equipamentos e adequação às especificações técni-
cas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

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

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

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

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

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente 
à época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acom-
panhada da Certidão Negativa de Débito – CND, comprovan-
do regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do 
FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certi-
dão 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 regula-
ridade 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 direi-
to a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
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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 equipamentos, cujos direi-
tos 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 a-
presentar 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 justificati-
vas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b. Multa de: 

i. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem 
de Fornecimento, no caso de atraso injustificado na en-
trega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vin-
te) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos
 equipamentos por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada 
a multa de 7,5% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos
 equipamentos por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicad
a a penalidade 12% sobre o valor da Ordem de 
Fornecimento, no caso de inexecução total da o-
brigação, podendo haver, ainda, o cancelamento 
do registro de preços do Fornecedor; 

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

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

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

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

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no ca-
so de inexecução total da obrigação, podendo haver, a-
inda, o cancelamento do registro de preços do Fornece-
dor; 

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

c. Impedimento de licitar e contratar com a União 
e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cin-
co) 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 pra-
zos previstos para entrega/solução do chamado de garantia 
dos equipamentos poderá resultar no cancelamento do registro 
de preços com a Contratada. 

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

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

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

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

Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. 

Estar comprovadamente ainda em produção. 

Conformidade com o presente Termo de Referência. 
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5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, 
§ 3º, III, V) 

Não existem modelos disponibilizados para esta aquisição. 
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 ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. 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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 48 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO nº 56/2021

 

  PROCESSO Nº 0005416-10.2021.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 03 de novembro de 2021

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 14 h

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de
equipamentos para monitoramento de temperatura e umidade de ambiente
dos data centers, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação deste Regional.

 

                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 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. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, o Decreto nº 7.174/2010,
as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto
de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal,
publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 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 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital
e seus anexos.

 

1- DO OBJETO

 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a aquisição de equipamentos para
monitoramento da temperatura e umidade de ambiente dos data centers,
conforme especificações descritas no Anexo I deste Edital.

 

2 – DO PRAZO DE ENTREGA E DA GARANTIA

 

2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos
após o recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente.

 

2.2.  O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses.

 

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

 

 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

 

3.1.           Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
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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;

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados 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.
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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.

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 ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I;

6. 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.   Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
públicas.

7. 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.

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
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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 ofertado.

 

7.6. 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 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 item,
conforme definido neste Edital e seus anexos.

 

7.20.         Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de
sua proposta.

7.21.         A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.

7.22.         Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras;
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7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

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.

8. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

9. 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.

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 para os itens licitados estão definidos na
tabela a seguir:

 

 

ITEM

 

DESCRIÇÃO

 

QUANTIDADE

VALORES MÁXIMOS

UNITÁRIO TOTAL

 

1

 

Termohigrômetro

Tipo 1

 

3

 

R$ 3.132,35

 

R$
9.397,05

 

2

 

Termohigrômetro

 Tipo 2

 

5

 

R$ 2.920,10

 

R$
14.600,50

 

8.3.1.1 Os preços máximos mencionados na tabela acima, de modo algum vinculam a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

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.
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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 7.24.

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:

10. SICAF;
11. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(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.

10. 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.

11. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

 

1. 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
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números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

9.         Ressalvado o disposto no item 5.3, 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 no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal 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.

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 no cadastro de contribuinte
municipal 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.
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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.

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:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição de cada item ofertado;
d. conter o preço unitário e total de cada item ofertado.

 

10.         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, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, 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.

 

11.         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
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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
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 23.11 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
sistema e vincularão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO

 

15.1.      As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto,
valor, prazos de entrega em conformidade com este edital.

 

15.2.        Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
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licitante durante a vigência do contrato.

 

15.3.      Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou
recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar
o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo
da aplicação das sanções cabíveis.

 

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

16.1.             A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada
por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av.
Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel:
(82) 3328- 1947, durante o seu horário normal de expediente.

 

16.2.              O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,
que só será emitido se o equipamento estiver de acordo com as especificações
técnicas.

 

16.3.             Após a entrega, o equipamento será submetido à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

 

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

 

a)  Primeira: inspeção visual do equipamento entregue;

 

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, no equipamento
recebido.

 

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

 

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

 

16.7.           O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

 

16.8.         Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

 

16.9.         O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

 

16.10.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 17.

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

17.1                 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

I  não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

Edital 48 (0959582)         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 198



V - falhar na execução do contrato;

VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal.

17.2.                     Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

 

17.3.         Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela
inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá,garantida a prévia
defesa e resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes
sanções:

 

 

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) 0,25% 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;

 

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e

 

b.1.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a
penalidade 12% 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;

 

 b.2) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na
solução do chamado de garantia, limitada a incidência de 30 (trinta) dias corridos;

 

b.2.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo
superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o
valor da Nota de Empenho.

 

b.3) 10% sobre o valor constante na Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;

 

b.4) 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.

 

17.3.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior poderão
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
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17.4.         O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos
para entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no
cancelamento do instrumento de fornecimento  com a Contratada.

 

17.5.           As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

 

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

 

17.7.                 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito)
horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

 

17.8.       Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.

 

17.9.                     O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL
ou cobrado judicialmente.

 

17.10.                  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

 

17.11.      O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a entrega, 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.

 

17.12.     Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.

 

17.13.      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 os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.

 

17.14.       O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 

17.14.1.       O período de atraso será contado em dias corridos.

 

17.15.                  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.

 

17.15.1.   A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral
de Alagoas.

 

17.16.       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.

 

17.17.       Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
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18 - DO PAGAMENTO

 

18.1.   O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal,
devidamente atestada.

 

18.2.   Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas.

 

18.3.    Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

18.4.    O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará
as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária
vigente.

 

18.5.    Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção conforme a legislação de regência.

 

18.6.   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%

 

18.7.                    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.

 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

19.1.       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 - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n°
167674, Natureza da Despesa n° 449052 (Equipamentos e Material Permanente).

 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

20.1.      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
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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.

 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

21.1.         São obrigações da Contratada:

 

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

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

1.  

 

c) 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;

d) 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;

e) 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;

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

g) 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;

h) 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;

i) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site;

j) 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;

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato; e

l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
direito público.

22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

22.1.         Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2.         Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

22.3.         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.

22.4.         A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

22.5.         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.

22.6.         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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22.7.         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.

22.8.         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.

22.9.         Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

22.10.     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.

 

22.11.    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.

 

22.12.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

22.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

22.14.    Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

 

22.15.     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, 14 de outubro de 2021.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araujo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

          ANEXO I

          TERMO DE REFERÊNCIA

01. Objeto Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e
umidade de ambiente dos data centers.

02. Quantidade

 

Item Quantidade

Termohigrômetro  Tipo 1 03

Termohigrômetro  Tipo 2 05

 

03. Resumo da
Especificação do Objeto

 

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

 

Todavia, de forma resumida temos:

Termohigrômetro  Tipo 1:
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Especificação do Objeto Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos;
Display indicativo, com informação dos dados coletados;
Suporte à SNMP;
Garantia de 24 meses.

Termohigrômetro  Tipo 2:
Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos;
Suporte à SNMP;
Garantia de 24 meses

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

05. Justificativa

Os data centers concentram os servidores que comportam quase a
totalidade dos serviços e sistemas disponibilizados para o público
externo e interno deste Tribunal e, neste contexto, é de grande
importância seu adequado funcionamento.

Além do aspecto lógico de proteção, outro de grande importâcia é a
adequação física do ambiente. Destaca-se, desta forma, a necessidade
de manutenção da temperatura e umidade em condições que
permitam o funcionamento adequado dos servidores e equipamentos
instalados nos data centers.

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 Item)

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

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

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

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira
das 7h30min Às 13h30min.

10. Unidade
Fiscalizadora Seção de Gerência de Infraestrutura, da COINF/STI.

11. Unidade Gestora Seção de Gestão de Contratos, da COSEG/SAD.

12. Sanções
Administrativas

Vide

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

13. Prazo de Pagamento

Vide 

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

14. Estratégia de
Recebimento

Vide 

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

15. Modalidade e Tipo
de Licitação

Vide

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade de
ambiente dos data centers.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade de
ambiente dos data centers.

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

Os data centers concentram os servidores que comportam quase a totalidade dos
serviços e sistemas disponibilizados para o público externo e interno deste Tribunal e,
neste contexto, é de grande importância seu adequado funcionamento.

Além do aspecto lógico de proteção, outro de grande importâcia é a adequação física
do ambiente. Destaca-se, desta forma, a necessidade de manutenção da temperatura e
umidade em condições que permitam o funcionamento adequado dos servidores e
equipamentos instalados nos data centers.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

A aquisição de termo higrometros irá permitir o acompanhamento histórico de
temperatura e umidade dos data centers, de modo a subsitirar os sistemas de
monitoramento em uso, ações relativas aos condicionadores de ar e ambiente físico,
minimizando eventais interrupções de funcionamento e ampliando a vida útil dos
equipamentos.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Garantir a segurança da plataforma de equipamentos em uso por meio da
manutenção do ambiente físico em termos adequados quanto à temperatura e
umidade;
Minimizar paradas relacionadas à inadequação do ambiente físico;
Extender a vida útil de equipamentos dos data centers  e seus componentes;
Permitir o monitoramento e armazenamento de dados histórios de temperatura e
umidade de ambientes crítico;.
Monitorar, neste recorte, os data centers da sede, do Fórum Eleitoral de Maceió -
FEM e do Fórum Eleitoral de Arapiraca - FEA.

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

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

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

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

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Oficialização de
Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os
Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0005416-10.2021.6.02.8000.

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

A aquisição pretendida, em conformidade com os requisitos definidos, atende
integralmente à demanda, visto que contempla as atividades necessárias para
monitoramento ambientes críticos.

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

Verifica-se que os equipamentos pretendidos poderão ser fornecidos por diferentes
empresas no mercado de TIC, e ainda, que existem diversos fabricantes com produtos
disponíveis.

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

Os equipamentos, objeto da presente contratação, caracterizam-se como de natureza
comum, tendo em vista que são geralmente oferecidos por diversos fornecedores e
facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de compra combase no
menor preço, por meio de especificações usuais praticadas no mercado, cujos padrões
de desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos.

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento.

Adjudicação será por item.

2.10 Vigência

Por se tratar de aquisição de equipamentos, considera-se o tempo de garantia, ou seja,
24 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 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,
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Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

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

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

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

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura física de
conectividade de rede para sua instalação, situação essa já existente no âmbito do
TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da previsibilidade.

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

Não foram identificadas restrições de conformidade técnica ou legais para esta
aquisição.

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

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

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

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

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

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

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

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

3. 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;

4. 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;

5. 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;

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

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

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

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

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)

3.1 Descrição do Objeto

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ITEM 01 - TERMOHIGRÔMETRO TIPO 1

1. Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos;
2. Deve ter conectividade com rede Ethernet, por meio de interface RJ-45;
3. Display LCD/LED ou similar, que permita a visualização instantânea dos elementos

monitorados (temperatura/umidade):
1. Os dígitos devem ter altura mínima de 5cm, para permitir a vizualização a

média distância;
2. As informações devem ser exibidas de forma alternada e com resolução em

décimos (Exemplo: 29.1°);
4. Devem ser fornecidos 02 cabos, sendo um com 10cm e outro com 03 metros de

comprimento, para interligação entre o sensor de tempetura/umidade e o display;
5. Compatibilidade com o protocolo SNMP de maneira a permitir que softwares de

monitoramento, tais como Zabbix, tenham acesso aos dados coletados;
6. Deve acompanhar software para gerenciamento gerenciamento do equipamento,

com pelo menos as seguintes funcionalidades:
1. Geração de relatórios;
2. Gráficos de temperatura e umidade;
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3. Envio de alertas por e-mail.
7. Garantia mínima do fabricante: 24 (vinte e quatro) meses.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ITEM 02 - TERMOHIGRÔMETRO TIPO 2

1. Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos;
2. Deve ter conectividade com rede Ethernet, por meio de interface RJ-45;
3. Devem ser fornecidos 02 cabos, sendo um com 10cm e outro com 03 metros de

comprimento, para interligação entre o sensor de tempetura/umidade e o
equipamento;

4. Compatibilidade com o protocolo SNMP de maneira a permitir que softwares de
monitoramento, tais como Zabbix, tenham acesso aos dados coletados;

5. Deve acompanhar software para gerenciamento gerenciamento do equipamento,
com pelo menos as seguintes funcionalidades:

1. Geração de relatórios;
2. Gráficos de temperatura e umidade;
3. Envio de alertas por e-mail.

6. Garantia mínima do fabricante: 24 (vinte e quatro) 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 equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

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

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

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

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

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

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

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

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

Recebimento do Objeto:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
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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 equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

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

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

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

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

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

b. Multa de:
1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no

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

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

2.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

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

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

3. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

4. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

5. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Fornecimento.

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

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

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

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

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

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

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

Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses.
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Estar comprovadamente ainda em produção.

Conformidade com o presente Termo de Referência.

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

Não existem modelos disponibilizados para esta aquisição.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

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  
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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

Em 14 de outubro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 14/10/2021, às 15:59, 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
0959582 e o código CRC 3507BC65.

0005416-10.2021.6.02.8000 0959582v2
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14/10/2021 15:55 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=3… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 14/10/2021 15:55:52 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação/Dispensa
EletrônicaEventos
Sub-
rogaçãoApoio


 Lei 14.124/2021, art. 8° (vacinação Covid-19)

 MP 1.047/2021, art. 2° (insumos Covid-19)

  

Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

23.997,55 2 2 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
15/10/2021

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2021NE099999

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 15/10/2021 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227664

Entrega da Proposta

Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade de ambiente dos data centers, conforme 
especificações descritas no Anexo I do Edital.

Ordenador de Despesas - Pres

Chefe da Seção de Licitações 
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14/10/2021 15:56 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=32367236&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 14/10/2021 15:56:54 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação/Dispensa
EletrônicaEventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00056/2021 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 150485 - Termohigrômetro
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
3 Bens Comuns Menor Preço 9.397,05

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 3

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

05/10/2021 2.290,00 digitalpar 18.861.730/0001-42 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ITEM 01 - TERMOHIGRÔMETRO TIPO 1  
1. Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos; 
2. Deve ter conectividade com rede Ethernet, por meio de interface RJ-45; 3. Display LCD/LED ou similar,  
que permita a visualização instantânea dos elementos monitorados (temperatura/umidade): 

Valor Máximo Aceitá

Comprovante de encaminhamento comprasnet (0959588)         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 212

http://www.serpro.gov.br/


14/10/2021 15:57 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=32367515&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 14/10/2021 15:57:22 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação/Dispensa
EletrônicaEventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00056/2021 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 Material 150485 - Termohigrômetro
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
5 Bens Comuns Menor Preço 14.600,50

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 5

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

05/10/2021 2.840,00 digitalpar 18.861.730/0001-42 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

TERMOHIGRÔMETRO TIPO 2 
1. Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos; 
2. Deve ter conectividade com rede Ethernet, por meio de interface RJ-45; 
3. Devem ser fornecidos 02 cabos, sendo um com 10cm e outro com 03 metros de comprimento, para interligação 

Valor Máximo Aceitá
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 41/2021

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 41/2021
(Processo Administrativo SEI nº 0009440-92.2020.4.05.7000) - contratação de empresa
especializada em refrigeração para o fornecimento e instalação de 02 (dois) equipamentos
de refrigeração do tipo Split, com tecnologia Inverter condensação a ar, serpentina de
cobre, no Edf. Sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - restou, após uma segunda
tentativa, fracassado pela ausência de propostas válidas.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 14/10/2021) 090031-00001-2021NE099999
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°23/2021. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: AIR BRAS- SOLUÇÕES
EM CLIMATIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ n° 29.939.240/0001-38. Objeto:
Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de 01 (um) equipamento de
refrigeração do tipo Split, com tecnologia Inverter condensação a ar, serpentina de cobre.
Fundamento Legal:PAV n° 0007819-26.2021.4.05.7000-TRF5ªR; Pregão n°20/ 2021-TRF5ªR.
Lei n°10.520/2002, Dec.3.555/2000, Dec.10.024/2019, LC n°123/2006, Dec.n°8.538 /2005,
IN n°05/2017-SEGE/MPDG, IN n°73/2020-SEGE/ME, IN n°1/2010-SLTI/MPOG e Lei n° 8.666/
1993.Valor: R$ 1.963,00(um mil, novecentos e sessenta e três reais) Recursos
Orçamentários: PTRES n°168455; ED n°4449052; NE n°507/2021, datada de 20/09/2021, na
modalidade global, no valor de R$ 1.963,00(um mil, novecentos e sessenta e três reais).
Vigência:180(cento e oitenta)dias, contados a partir da data de sua assinatura. Data da
assinatura: 01/10/2021. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria
Administrativa-TRF5ªR. e José Wilson Ante Barreto, representante da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2°Termo Aditivo ao Contrato n° 35/2020. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
ARPSIST SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. CNPJ-n°70.064.316/0001-22. PAV n°0006626-
73.2021. 4.05.7000-TRF5ªR. Objeto: Prorrogar prazo de vigência do contrato por mais 12
(doze) meses, exclusivamente quanto ao item 03, conforme previsão contida no item 7.1,
da Cláusula Sétima, com fundamento no art.57, II da Lei 8.666/1993. Valor: R$ 46.800,00
(quarenta e seis mil e oitocentos reais). Recursos Orçamentários: PTRES-168462, ED-
339035.04. Vigência: 24/10/2021 até 23/10/2022. Assinatura: 01/10/2021. Assinam:
Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªRegião e João Bezerra
Rocha , representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0005416-10.2021. Objeto: Aquisição de equipamentos para
monitoramento da temperatura e umidade de ambiente dos data centers, conforme
especificações descritas no Anexo I do Edital.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 15/10/2021
das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00056-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 15/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 03/11/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 14/10/2021) 70011-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021 - UASG 70029

Nº Processo: 0001950-78.2021. Objeto: Registro de preços para eventuais
aquisições de condicionadores de ar tipo split para atender demandas da sede do Tribunal
Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP).. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 15/10/2021 das
08h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central - Macapá/AP ou
https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00030-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 15/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 03/11/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL
Pregoeiro

(SIASGnet - 14/10/2021) 70029-00001-2021NE000068

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 11/2021

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do Pregão nº 11/2021 (PAD nº 1482/2021), que tem por objeto o registro
de preços para futura e eventual contratação de empresa prestadora de serviços de
tecnologia da informação e comunicação, ADJUDICADO em favor da empresa RW SE R V I ÇO S
DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., CNPJ n.º 10.329.181/0001-58. NEGADO PROVIMENTO ao
recurso interposto pela licitante TRANSAT TELECOMUNICACOES VIA SATELITE EIRELI, CNPJ
n.º 21.557.625/0001-29, mantendo a decisão do pregoeiro por seus próprios fundamentos.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 04/10/2021, pelo Des. WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO.

Manaus (AM), 14 de outubro de 2021.
JOÃO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

Diretor-Geral

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 7873/2021 - TRE/AM. Espécie: Termo de Credenciamento n. 18/2021.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei n. 8.666/93, em especial no caput do art. 25,
bem como nos termos do Plano de Assistência à Saúde do Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas (TRE+Saúde). Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
Credenciada: CENTRO DE PSICOLOGIA DO AMAZONAS LTDA. CNPJ 03.232.810/0001-61. Do
Objeto: Prestação de serviços de psicologia. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho
02.301.0033.2004.0001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Prazo de Vigência: 60 (sessenta)
meses, a contar da data de publicação no D.O.U. Data da Assinatura: 20/09/2021. Assinam:
Desembargador WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO pelo Credenciante, e o Senhor ODEMI LT O N
JOSÉ PINHEIRO MACENA, pela Credenciada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2021NE000858, emitida em 01/10/2021. FAVORECIDO: SISTEMICAS
SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI. OBJETO: Aquisição de nobreaks, estabilizadores, baterias
estacionárias. VALOR: R$ 58.858,60. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 57/2020, Lei
10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.44.90.52.30; Ação
02.122.0033.20GP.0029, PROCESSO nº 0001333-64.2021.6.05.8000.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 057/2021, assinada entre a União, por
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa SYSDESIGN CON S U LT O R I A
EM INFORMÁTICA EIRELI, para eventual contratação de assinaturas de suporte técnico de
produtos homologados pela Red Hat. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º
10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº
10/2007. PROCESSO: SEI N° 0011278-75.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da
data da sua assinatura. ASSINATURA: 14/10/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Graciliano Carvalho de Oliveira, pela empresa.

. Item Especificação Qtd. Preço Unitário
R$

. 1 RH00002F5 Red Hat
Enterprise Linux for
Virtual Datacenters,
Standard

8 57.972,90

. 2 RH00004F5 Red Hat
Enterprise Linux Server,
Standard (Physical or
Virtual Nodes)

4 18.345,00

. 3 MW00278F5 Red Hat
Runtimes, Standard (16
Cores or 32 vCPUs)

2 218.200,00

. 5 LS220 Red Hat Learning
Subscription Standard

5 19.100,00

. 6 LS330 Red Hat Learning
Subscription for
Developers

25 10.000,00

Salvador, 14 de outubro de 2021.
RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA

Diretor-Geral do TRE-BA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021 - UASG 70013

Nº Processo: 0013402-31-2021. Objeto: Registro de preço visando a eventual
aquisição de carrinhos diversos.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 15/10/2021 das 08h00
às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150, Paralela - Salvador/BA ou
https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00031-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 15/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 03/11/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital está disponível no
comprasnet, bem como no site do Tribunal no endereço www.tre-ba.jus.br. Outras
informações poderão ser obtidas através do telefone 071-3373-7084..

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 14/10/2021) 70013-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 61/2021

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
05/10/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de eletrodomésticos e aparelhos
eletrônicos de uso comum, conforme especificações do edital e seus anexos.

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Pregoeira

(SIDEC - 14/10/2021) 070007-00001-2021NE000001

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Termo de Convênio que entre si firmam o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
CEARÁ e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE. Objeto: consiste na cessão não onerosa ao
TRE-CE, situado na Rua Alexandre Arrais, n.º 893, Centro, CEP: 63.170-000, em Araripe-CE,
para que nele funcione o Cartório Eleitoral da 68ºZona Eleitoral. Fundamento: na Lei
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e demais normas
regulamentares. Assina pelo TRE, Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, Presidente do
TRE/CE, e pela Prefeitura, Cícero Ferreira da Silva, Prefeito Municipal de Araripe. PAD n.º
15.343/2021. Data: 13/10/2021 DES. INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO PRESIDENTE DO
TRE/CE
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  nnºº  5566//22002211  
  

    PPRROOCCEESSSSOO  NNºº  00000055441166--1100..22002211..66..0022..88000000  
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 03 de novembro de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 h 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de equipamentos para 
monitoramento de temperatura e umidade de ambiente dos data centers, tudo de acordo 
com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste Regional. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 
de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 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. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, o Decreto nº 7.174/2010, 
as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 
2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, 
publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 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 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e 
seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de equipamentos para 
monitoramento da temperatura e umidade de ambiente dos data centers, conforme 
especificações descritas no Anexo I deste Edital. 
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA E DA GARANTIA 
 
2.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos 
após o recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente. 
 
2.2. O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. 
 

2.2.1 Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por 
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s); 
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3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação 
parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Siste-

ma. 

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: 

1.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrati-

vos, na forma da legislação vigente; 

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

1.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com pode-

res expressos para receber citação e responder administrativa ou judicial-

mente; 

1.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

1.1.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou paren-

te em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções ad-

ministrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, che-

fia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situa-

das 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 estabele-

cido em seus arts. 42 a 49; 
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a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus a-

nexos; 

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 in-

salubre 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 Instru-

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

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando traba-

lho 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 materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiên-

cia ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de a-

cessibilidade 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 Go-

verno Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de cer-

tificado 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. 
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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 des-

classificação no momento da habilitação 

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

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitante-

mente 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. 

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. 

Edital Pregão Eletrônico nº 56/2021 assinado PDF (0960326)         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 218



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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 ofertado; 

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

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

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

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas 

da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cum-

primento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condena-

ção dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao paga-

mento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfatura-

mento 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, 
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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 defi-

nitivo 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 ofertado. 
 

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 
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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 en-

cerramento 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 subi-

tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-

rência 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 item, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 
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7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-

se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desen-

volvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reser-

va de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

para reabilitado da Previdência Social e que atendam às re-

gras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 

o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 

condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no 

prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance o-

fertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação da-

queles exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

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 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. 
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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 para os itens licitados estão definidos na 
tabela a seguir: 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

QUANTIDADE 

VALORES MÁXIMOS 

UNITÁRIO TOTAL 

 

1 

 

Termohigrômetro 

Tipo 1 

 

3 

 

R$ 3.132,35 

 

R$ 9.397,05 

 

2 

 

Termohigrômetro 

 Tipo 2 

 

5 

 

R$ 2.920,10 

 

R$ 14.600,50 

 
8.3.1.1 Os preços máximos mencionados na tabela acima, de modo 
algum vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar 
em busca de preços inferiores. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salá-

rios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato con-

vocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, pa-

ra 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 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. 
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8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicita-

ção escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e for-

malmente aceita pelo Pregoeiro. 

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 7.24. 

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 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 hou-

ve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Im-

peditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
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9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua des-

classificação. 

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 Norma-

tiva SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá aten-

der 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 licitan-

te, 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 
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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 diferen-

ças 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 5.3, 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 Empre-

sas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabili-

dade 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 a-

verbação 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 Cadas-

tro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apre-

sentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Fe-

deral do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
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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 traba-

lho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domi-

cílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma 

da lei; 

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deve-

rá 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 re-

gularização 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 no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresenta-

ção 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. 

Edital Pregão Eletrônico nº 56/2021 assinado PDF (0960326)         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 227



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediata-

mente 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, com-

provar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, 

a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, me-

diante 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 lici-

tantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de clas-

sificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na documenta-

ção fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regulariza-

ção. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os docu-

mentos 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 apre-

sentá-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 suces-

sivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções ca-

bíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) va-

lor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitan-

te 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: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha 

ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

 

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, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, 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, pre-

valecerão 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. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  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 
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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 co-

meçarão 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 ante-

riores 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 instru-

mento 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. 
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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 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis 

contados da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 

ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6.O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcio-

nal 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 – DA CONTRATAÇÃO 
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15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de 
entrega em conformidade com este edital. 
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato. 
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou 
recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1.             A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada por e-
mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino 
Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 
3328- 1947, durante o seu horário normal de expediente. 
 
16.2.              O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que 
só será emitido se o equipamento estiver de acordo com as especificações técnicas. 
 
16.3.             Após a entrega, o equipamento será submetido à avaliação e homologação 
pelos responsáveis técnicos do Tribunal. 
 
16.4        O exame para comprovação das características técnicas consistirá em 
avaliações e testes não-destrutivos, realizados em duas etapas: 
 

a)  Primeira: inspeção visual do equipamento entregue; 
 
b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, no 
equipamento recebido. 
 

16.5.           As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e 
disponíveis no sítio do fabricante. 
 
16.6        A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento 
dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o 
Termo de Recebimento Definitivo. 
 
16.7.           O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.8. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
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16.9. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
16.10. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
17.1  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à 
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução 
total ou parcial do Contrato a Administração poderá,garantida a prévia defesa e 
resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções: 

 

 
a) advertência; 
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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) 0,25% 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; 
 

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela 
Administração, será aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de 
Empenho ou instrumento contratual; e 
 
b.1.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela 
Administração, será aplicada a penalidade 12% 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; 

 
 b.2) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso 

injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência de 30 
(trinta) dias corridos; 

 
b.2.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado de 
garantia por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se 
adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor da Nota de Empenho. 
 

b.3) 10% sobre o valor constante na Nota de Empenho, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
b.4) 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. 
 
17.3.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior 
poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 
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17.4.  O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do instrumento de fornecimento  com a Contratada. 
 
17.5.          As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6             Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 
 
17.7.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.8. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.9.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.10.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.11.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
a entrega, 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. 

 
17.12.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/1993. 

 
17.13.  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 os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

 
17.14.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.14.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
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17.15.  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. 

 
17.15.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no 
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.16.  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. 
 
17.17.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO 

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará 
as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária 
vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. 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: 
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

18.7.                    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. 
 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
19.1.  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 - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, 
Natureza da Despesa n° 449052 (Equipamentos e Material Permanente). 

 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. 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. 

 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1. São obrigações da Contratada: 
 

a) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no 
Contrato; 
b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos 
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso 
exista, ou em inglês; 

1.  
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c) 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; 

d) 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; 

e) 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; 

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

g) 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; 

h) 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; 

i) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site; 

j) 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; 

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 

l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
direito público. 

22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 
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22.3.  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. 

22.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.5.  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. 

22.6. 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. 

22.7.  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. 

22.8. 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. 

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.10. 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. 
 
22.11.   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. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, 
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
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22.15. 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, 14 de outubro de 2021. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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          ANEXO I 

          TERMO DE REFERÊNCIA 

01. Objeto 
Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade 
de ambiente dos data centers. 

02. Quantidade 

  

Item Quantidade 

Termohigrômetro  Tipo 1 03 

Termohigrômetro  Tipo 2 05 

  

03. Resumo da Especificação 
do Objeto 

  

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

  

Todavia, de forma resumida temos: 

 Termohigrômetro  Tipo 1: 

o Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos; 
o Display indicativo, com informação dos dados coletados; 
o Suporte à SNMP; 
o Garantia de 24 meses. 

 Termohigrômetro  Tipo 2: 
o Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos; 
o Suporte à SNMP; 
o Garantia de 24 meses 

04. Valor Estimado 
Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de levantamento por par-
te da SEIC, em momento oportuno. 

05. Justificativa 

Os data centers concentram os servidores que comportam quase a totalidade 
dos serviços e sistemas disponibilizados para o público externo e interno des-
te Tribunal e, neste contexto, é de grande importância seu adequado funcio-
namento. 

Além do aspecto lógico de proteção, outro de grande importâcia é a adequa-
ção física do ambiente. Destaca-se, desta forma, a necessidade de manuten-
ção da temperatura e umidade em condições que permitam o funcionamento 
adequado dos servidores e equipamentos instalados nos data centers. 

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 e-
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quivalente. 

07. Adjudicação (Por Item) 

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

09. Local de Entrega 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria 

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

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 
7h30min Às 13h30min. 

10. Unidade Fiscalizadora Seção de Gerência de Infraestrutura, da COINF/STI. 

11. Unidade Gestora Seção de Gestão de Contratos, da COSEG/SAD. 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

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

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

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

15. Modalidade e Tipo de Lici-
tação 

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 equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade 
de ambiente dos data centers. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade 
de ambiente dos data centers. 

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

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 
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Os data centers concentram os servidores que comportam quase a totalidade 
dos serviços e sistemas disponibilizados para o público externo e interno des-
te Tribunal e, neste contexto, é de grande importância seu adequado funcio-
namento. 

Além do aspecto lógico de proteção, outro de grande importâcia é a adequa-
ção física do ambiente. Destaca-se, desta forma, a necessidade de manuten-
ção da temperatura e umidade em condições que permitam o funcionamento 
adequado dos servidores e equipamentos instalados nos data centers. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

A aquisição de termo higrometros irá permitir o acompanhamento histórico 
de temperatura e umidade dos data centers, de modo a subsitirar os siste-
mas de monitoramento em uso, ações relativas aos condicionadores de ar e 
ambiente físico, minimizando eventais interrupções de funcionamento e am-
pliando a vida útil dos equipamentos. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

 Garantir a segurança da plataforma de equipamentos em uso por meio 
da manutenção do ambiente físico em termos adequados quanto à 
temperatura e umidade; 

 Minimizar paradas relacionadas à inadequação do ambiente físico; 
 Extender a vida útil de equipamentos dos data centers  e seus com-

ponentes; 
 Permitir o monitoramento e armazenamento de dados histórios de 

temperatura e umidade de ambientes crítico;. 
 Monitorar, neste recorte, os data centers da sede, do Fórum Eleitoral 

de Maceió - FEM e do Fórum Eleitoral de Arapiraca - FEA. 

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

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

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

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

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Ofici-
alização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI 
nº 0005416-10.2021.6.02.8000. 
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2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

A aquisição pretendida, em conformidade com os requisitos definidos, a-
tende integralmente à demanda, visto que contempla as atividades neces-
sárias para monitoramento ambientes críticos. 

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

Verifica-se que os equipamentos pretendidos poderão ser fornecidos por 
diferentes empresas no mercado de TIC, e ainda, que existem diversos fa-
bricantes com produtos disponíveis. 

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

Os equipamentos, objeto da presente contratação, caracte-
rizam-se como de natureza comum, tendo em vista que são geralmente o-
ferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de 
modo a permitir a decisão de compra combase no menor preço, por meio 
de especificações usuais praticadas no mercado, cujos padrões de desem-
penho e de qualidade podem ser objetivamente definidos. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento. 

Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

Por se tratar de aquisição de equipamentos, considera-se o 
tempo de garantia, ou seja, 24 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 su-
perior 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 contrata-
ção de bens e serviços de informática e automação pela administração públi-
ca 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 informá-
tica. 

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 Na-
cional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que a-
testem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para 
o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de ener-
gia. 
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Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a 
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é volun-
tária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

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

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

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura 
física de conectividade de rede para sua instalação, situação essa já existen-
te no âmbito do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e 
além da previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

Não foram identificadas restrições de conformidade técnica ou legais para 
esta aquisição. 

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. Man-
ter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vincula
do o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à bo-
a execução das obrigações contratuais; e 

5. Apli-
car as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Co
ntratada o contraditório e ampla defesa. 

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contra-
tado. 

1. Forne-
cer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, p
ra-
zos e demais condições estabelecidas no Edital, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

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

3. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo represen-
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tante da Administração, referentes a qualquer proble-
ma detectado ou ao andamento de atividades da garantia; 

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

5. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos e-
quipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica, pri-
mando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na 
execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo des-
cumprimento será considerado infração passível de aplicação das 
penalidades previstas neste Termo de Referência; 

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

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

8.  Cum-
prir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderente
s e obedeçam rigorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da I
nformação do TRE/AL; 

9.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as ativid
ades necessárias para prestar a garantia on-site. 

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ITEM 01 - TERMOHIGRÔMETRO TIPO 1 

1. Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos; 
2. Deve ter conectividade com rede Ethernet, por meio de interface RJ-

45; 
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3. Display LCD/LED ou similar, que permita a visualização instantânea 
dos elementos monitorados (temperatura/umidade): 

1. Os dígitos devem ter altura mínima de 5cm, para permitir a vi-
zualização a média distância; 

2. As informações devem ser exibidas de forma alternada e com 
resolução em décimos (Exemplo: 29.1°); 

4. Devem ser fornecidos 02 cabos, sendo um com 10cm e outro com 03 
metros de comprimento, para interligação entre o sensor de tempetu-
ra/umidade e o display; 

5. Compatibilidade com o protocolo SNMP de maneira a permitir que 
softwares de monitoramento, tais como Zabbix, tenham acesso aos 
dados coletados; 

6. Deve acompanhar software para gerenciamento gerenciamento do 
equipamento, com pelo menos as seguintes funcionalidades: 

1. Geração de relatórios; 
2. Gráficos de temperatura e umidade; 
3. Envio de alertas por e-mail. 

7. Garantia mínima do fabricante: 24 (vinte e quatro) meses. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ITEM 02 - TERMOHIGRÔMETRO TIPO 2 

1. Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos; 
2. Deve ter conectividade com rede Ethernet, por meio de interface RJ-

45; 
3. Devem ser fornecidos 02 cabos, sendo um com 10cm e outro com 03 

metros de comprimento, para interligação entre o sensor de tempetu-
ra/umidade e o equipamento; 

4. Compatibilidade com o protocolo SNMP de maneira a permitir que 
softwares de monitoramento, tais como Zabbix, tenham acesso aos 
dados coletados; 

5. Deve acompanhar software para gerenciamento gerenciamento do 
equipamento, com pelo menos as seguintes funcionalidades: 

1. Geração de relatórios; 
2. Gráficos de temperatura e umidade; 
3. Envio de alertas por e-mail. 

6. Garantia mínima do fabricante: 24 (vinte e quatro) 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, respon-
sável por representar os interesses do órgão no contexto da Contrata-
ção, 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 fiscali-
zação da execução contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolu-
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ção, 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 fiscali-
zação do objeto do contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva 
autoridade competente para fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos 
técnicos da solução. 

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

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

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

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

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal a-
presentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade compe-
tente do TRE/AL; 

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

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especifi-
cações técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Ane-
xos; 

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

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

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

Recebimento do Objeto: 

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisó-
rio, que só será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com 
as especificações técnicas; 
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2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e ho-
mologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal; 

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

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, 

em, no mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 
(um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu 
critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro 
de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

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

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito fun-
cionamento dos equipamentos e adequação às especificações técni-
cas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

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

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

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

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

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente 
à época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acom-
panhada da Certidão Negativa de Débito – CND, comprovan-
do regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do 
FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certi-
dão 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 regula-
ridade 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 direi-
to a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
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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 equipamentos, cujos direi-
tos 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 a-
presentar 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 justificati-
vas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b. Multa de: 

i. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem 
de Fornecimento, no caso de atraso injustificado na en-
trega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vin-
te) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos
 equipamentos por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada 
a multa de 7,5% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos
 equipamentos por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicad
a a penalidade 12% sobre o valor da Ordem de 
Fornecimento, no caso de inexecução total da o-
brigação, podendo haver, ainda, o cancelamento 
do registro de preços do Fornecedor; 

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

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

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

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

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no ca-
so de inexecução total da obrigação, podendo haver, a-
inda, o cancelamento do registro de preços do Fornece-
dor; 

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

c. Impedimento de licitar e contratar com a União 
e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cin-
co) 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 pra-
zos previstos para entrega/solução do chamado de garantia 
dos equipamentos poderá resultar no cancelamento do registro 
de preços com a Contratada. 

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

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

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

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

Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. 

Estar comprovadamente ainda em produção. 

Conformidade com o presente Termo de Referência. 
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5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, 
§ 3º, III, V) 

Não existem modelos disponibilizados para esta aquisição. 
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 ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. 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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Pregões 2021
Licitação Em Andamento

  

Número 03/2021
SEI 0002502-70.2021.6.02.8000

Data: 20/05/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contrataçãodepessoa jurídica especializada para
realização de serviços de restauração em 11 (onze) plataformas
que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de
climatização instalado no TRE/AL, com fornecimento de
material, de acordo com as especificações e condições assentadas
neste edital e seus anexos.

 

Valor total  estimado: R$ 104.510,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 04/2021
SEI 0000063-86.2021.6.02.8000

Data: 25/05/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação
de  serviço  de  gestão  de  manutenção  de  veículos,  em  rede
especializada,  através  da  Internet,  com  tecnologia  de  cartão
eletrônico,  para  atender  à  frota  de  veículos  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu
uso, de acordo com as especificações e condições assentadas neste
edital e seus anexos.

 

Valor total  estimado: R$ 100.348,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento
Impugnação
Resposta do Pregoeiro à Impugnação

Pregões 2021 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-cont...

1 of 11 15/10/2021 12:17
Publicação do aviso de licitação no Portal (0960327)         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 254

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/author/018392801767
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/author/018392801767
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/view#ancora-1
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/view#ancora-1
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_032021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_032021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/05/2021&jornal=530&pagina=124
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/05/2021&jornal=530&pagina=124
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/05/2021&jornal=530&pagina=123
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/05/2021&jornal=530&pagina=123
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_esclarecimento.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_esclarecimento.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_resposta.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_resposta.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_impugnacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_impugnacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_respostaimp.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_respostaimp.pdf


Decisão Presidente Impugnação

 

Número 10/2021
SEI 0003330-66.2021.6.02.8000

Data: 15/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo: expediente –
envelopes, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022, conforme especificações e condições assentadas
neste edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 6.993,25.
Documentos:

Edital
Anexo I-B (Modelo dos Envelopes)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Edital retificado 

Número 11/2021
SEI 0002805-84.2021.6.02.8000

Data: 16/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo –
processamento de dados (toners e cilindros de impressão), para
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na
manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022conforme especificações descritas neste edital e seus
anexos.

Valor total  estimado: R$ 59.781,90.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 13/2021
SEI 0002697-55.2021.6.02.8000

Data: 21/06/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviços de
limpeza, higienização, desinfecção e conservação de bens
móveis e imóveis, serviços de jardinagem, lavagem de calçadas
externas e demais áreas sob responsabilidade do TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 671.887,40.
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_decisaoimp.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_decisaoimp.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_102021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_102021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_102021_modelosdosenvelopes.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_102021_modelosdosenvelopes.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/06/2021&jornal=530&pagina=153
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/06/2021&jornal=530&pagina=153
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_102021_retificacaoedital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_102021_retificacaoedital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_112021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_112021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/06/2021&jornal=530&pagina=153
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/06/2021&jornal=530&pagina=153


Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Planilhas (editável)
Laudos de Insalubridade
Plano de Retomada  Gradual do Trabalho
Presencial em Tempos de Covid-19

 

Número 14/2021
SEI 0000642-34.2021.6.02.8000

Data: 23/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material permanente – cafeteiras,
conforme as especificações deste Edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 5.288,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 15/2021
SEI 0012315-58.2020.6.02.8000

Data: 25/06/2021 às 09:00:00 

Objeto:  Contratação  dos  serviços  de  fornecimento  de  água
potável  em  caminhão  pipa,  por  demanda,  conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 9.000,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 18/2021
SEI 0002806-69.2021.6.02.8000

Data: 30/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo, expediente/copa e
cozinha/acondicionamento  e  embalagens/elétrico  e
eletrônicos/consumo  de  TIC,  para  atender  às  Unidades  da
Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades
no exercício de 2021/2022, conforme especificações e condições
assentadas nos ANEXO I e I-A do edital.

Valor total  estimado: R$ 58.504,46.
Documentos:
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/06/2021&jornal=530&pagina=267&totalArquivos=435
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/06/2021&jornal=530&pagina=267&totalArquivos=435
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_planilhas.ods
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_planilhas.ods
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_laudos.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_laudos.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_plano.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_plano.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_plano.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_plano.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_142021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_142021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/06/2021&jornal=530&pagina=125
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/06/2021&jornal=530&pagina=125
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_152021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_152021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/06/2021&jornal=530&pagina=127
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/06/2021&jornal=530&pagina=127


Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Suspensão no DOU
Publicação do Aviso de Revogação no DOU

 

ATENÇÃO: FOI DIVULGADO O EDITAL Nº 21/2021 QUE TERÁ O
MESMO OBJETO DESTA LICITAÇÃO QUE FOI REVOGADA.

Número 19/2021
SEI 0002502-70.2021.6.02.8000

Data: 08/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para
realização de serviços de restauração em 11 (onze)
plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do
sistema de climatização instalado no TRE/AL, com
fornecimento de material, de acordo com as especificações e
condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 104.510,00
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 22/2021
SEI 0012315-58.2020.6.02.8000

Data: 19/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação dos serviços de fornecimento de água
potável em caminhão pipa, por demanda, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 9.000,00
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 24/2021
SEI 0002181-35.2021.6.02.8000

Data: 23/07/2021 às 09:00:00 

Objeto: Contratação de empresa do ramo da construção civil
com o objetivo de executar os serviços de reforma no novo
prédio do Cartório Eleitoral de Palmeira dos Índios – 10ª Zona
Eleitoral, com fornecimento de material e mão de
obra, conforme as especificações do Edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 164.927,21
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_182021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_182021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/06/2021&jornal=530&pagina=152
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/06/2021&jornal=530&pagina=152
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/06/2021&jornal=530&pagina=157&totalArquivos=294
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/06/2021&jornal=530&pagina=157&totalArquivos=294
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/07/2021&jornal=530&pagina=154&totalArquivos=297
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/07/2021&jornal=530&pagina=154&totalArquivos=297
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_192021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_192021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_192021_publicacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_192021_publicacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_222021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_222021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/07/2021&jornal=530&pagina=135
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/07/2021&jornal=530&pagina=135


Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Memorial Descritivo
Planta Baixa Térreo
Planta Baixa Superior
Detalhamento Esquadria Atual
Detalhamento Esquadria Proposta

 
 

Número 29/2021
SEI 0000642-34.2021.6.02.8000

Data: 06/08/2021 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material permanente – cafeteiras,
conforme as especificações do Edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 7.148,00
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

 
Número 32/2021
SEI 0005162-37.2021.6.02.8000

Data: 18/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – bótons de lapela,
conforme especificações descritas nos Anexos do Edital.

Valor total  estimado: R$ 3.255,00
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

 

Número 35/2021
SEI 0004449-62.2021.6.02.8000

Data: 23/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – gêneros
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_publicacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_publicacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_memorial.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_memorial.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_plantabaixa.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_plantabaixa.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_plantabaixasuperior.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_plantabaixasuperior.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_detatual.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_detatual.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_detatual.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_detatual.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_292021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_292021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/07/2021&jornal=530&pagina=158
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/07/2021&jornal=530&pagina=158
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_322021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_322021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/08/2021&jornal=530&pagina=137
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/08/2021&jornal=530&pagina=137


alimentícios, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022, conforme especificações descritas neste edital e
seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 63.349,00
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 38/2021
SEI 0005097-42.2021.6.02.8000

Data: 06/09/2021 às 14:00:00 

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.

Valor total  estimado: R$ 20.947,87
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Decisão Presidência
Aviso de Reabertura do Certame

 

Número 41/2021

SEI 0005164-07.2021.6.02.8000

Data: 24/09/2021 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – material
de limpeza e produtos de higienização e material de proteção e
segurança,  para  atender  às  Unidades  da  Justiça  Eleitoral  em
Alagoas  na  manutenção  de  suas  atividades  no  exercício  de
2021/2022, conforme as especificações do Edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 43.417,50
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 42/2021
SEI 0003415-52.2021.6.02.8000

Data: 27/09/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Aquisição de material  permanente – guarda-volumes,
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_352021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_352021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/08/2021&jornal=530&pagina=161
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/08/2021&jornal=530&pagina=161
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/08/2021&jornal=530&pagina=149
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/08/2021&jornal=530&pagina=149
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_decisaopresidencia.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_decisaopresidencia.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_avisodereabertura.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_avisodereabertura.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_412021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_412021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/09/2021&jornal=530&pagina=198
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/09/2021&jornal=530&pagina=198


conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e
I-A do edital.

Valor total  estimado: R$ 1.358,60
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 43/2021
SEI 0001098-81.2021.6.02.8000

Data: 28/09/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Registro  de  Preços  para  eventual  aquisição  de
Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA
6600,  em  uso  no  Prédio  Sede  do  TRE/AL,  conforme
especificações descritas no Anexo I do edital.

Valor total  estimado: R$ 5.109,92
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 45/2021
SEI 0002465-43.2021.6.02.8000

Data: 07/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – material elétrico,
conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e
I-A do edital.

Valor total  estimado: R$ 50.147,26
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 46/2021
SEI 0004676-52.2021.6.02.8000

Data: 08/10/2021 às 09:00:00 

Objeto:  Contratação  de  empresa  especializada  para
fornecimento  de  enlace  dedicado  à  Internet  com  velocidade
mínima de 500 Mbps para fins de redundância de conexão no
prédio sede do TRE/AL, conforme quantitativo e especificações
constantes no Termo de Referência (Anexo I do edital), por um
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_422021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_422021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/09/2021&jornal=530&pagina=161
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/09/2021&jornal=530&pagina=161
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_432021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_432021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/09/2021&jornal=530&pagina=154jsp?data=13/09/2021&jornal=530&pagina=161
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/09/2021&jornal=530&pagina=154jsp?data=13/09/2021&jornal=530&pagina=161
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_452021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_452021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/2021&jornal=530&pagina=179
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/2021&jornal=530&pagina=179


período inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado.

Valor total  estimado: R$ 91.832,87
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 47/2021
SEI 0005085-28.2021.6.02.8000

Data: 13/10/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Aquisição de material  permanente –  condicionadores
de  ar,  conforme  especificações  e  condições  assentadas  nos
ANEXO I e I-A do edital.

Valor total  estimado: R$ 497.423,02
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 48/2021
SEI 0000642-34.2021.2021.6.02.8000

Data: 14/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material permanente – cafeteiras,
conforme as especificações do Edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 7.084,40
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 49/2021
SEI 0001950-08.2021.6.02.8000

Data: 15/10/2021 às 09:00:00 

Objeto: Prestação de serviço de fornecimento e instalação de
escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda
corpo,  inclusive  pintura,  e  plataformas em estrutura de aço,
conforme  projeto,  visando  o  atendimento  da  demanda  de
manutenção  dos  condicionadores  de  ar,  de  acordo  com  as
especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 144.209,03
Documentos:
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_462021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_462021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/2021&jornal=530&pagina=179
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/2021&jornal=530&pagina=179
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_472021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_472021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/09/2021&jornal=530&pagina=380
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/09/2021&jornal=530&pagina=380
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_482021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_482021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/09/2021&jornal=530&pagina=144
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/09/2021&jornal=530&pagina=144


Edital
Anexo I-A
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 50/2021
SEI 0005632-68.2021.6.02.8000

Data: 18/10/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Contratação  de  empresa  especializada  visando  à
cobertura securitária de veículo tipo ônibus, customizado para
funcionar  como  cartório  itinerante,  placa  OXN  8228,
pertencente  à  frota  deste  Tribunal,  de  acordo  com  as
especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor total estimado: R$ 12.394,66
Documentos:

Edital
Anexo I-A
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 51/2021
SEI 0004449-62.2021.6.02.8000

Data: 19/10/2021 às 14:00:00 

Objeto:  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, conforme especificado no ANEXO I-A.

Valor total estimado: R$ 21.296,60
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 52/2021
SEI 0005555-59.2021.6.02.8000

Data: 20/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de baterias para os
nobreaks de grande porte do TRE-AL, instalados nos Data
Centers e em cartórios eleitorais, conforme especificações
descritas no Anexo I do edital.

Valor total estimado: R$ 113.439,20
Documentos:
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_492021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_492021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_492021_anexo.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_492021_anexo.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/09/2021&jornal=530&pagina=144
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/09/2021&jornal=530&pagina=144
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_502021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_502021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_502021_anexo.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_502021_anexo.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/09/2021&jornal=530&pagina=174
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/09/2021&jornal=530&pagina=174
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_512021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_512021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/10/2021&jornal=530&pagina=165
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/10/2021&jornal=530&pagina=165


Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 53/2021
SEI 0006004-90.2016.6.02.8000

Data: 21/10/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Registro  de  Preços  para  o  fornecimento  de
equipamentos  destinados  a  monitoramento,  inspeção  em
objetos e  à  detecção da existência  de materiais  que possam
apresentar risco a segurança pessoal e às instalações do TRE-
AL,  do  FEM-AL  e  da  Polícia  Civil  do  Distrito  Federal-  PCDF,
incluindo  a  prestação  dos  serviços  de  instalação,  testes,
treinamento dos servidores/operadores,  assistência  técnica e
manutenção  preventiva  e  corretiva  durante  o  período  da
garantia, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXO I e I-A do edital.

Valor total estimado: R$ 351.808,63
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 54/2021
SEI 0006658-04.2021.6.02.8000

Data: 03/11/2021 às 14:00:00  (NOVA DATA)

Objeto: Aquisição de material permanente – condicionadores
de ar, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXOS I e I-A do edital.

Valor total estimado: R$ 210.713,27
Documentos:

Edital (NOVO)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 55/2021
SEI 0003741-12.2021.6.02.8000

Data: 04/11/2021 às 14:30:00 (NOVA DATA)

Objeto: Registro de Preços de material permanente – armários
altos e baixos, com a participação da Escola de Formação
complementar do Exército - Salvador/BA (EsFCEx/CSM),
conforme o edital e seus anexos.

Valor total estimado: R$ 55.499,90
Documentos:

Edital (NOVO)
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_522021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_522021_edital.pdf
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_542021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_542021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/10/2021&jornal=530&pagina=170&totalArquivos=345
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/10/2021&jornal=530&pagina=170&totalArquivos=345
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_552021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_552021_edital.pdf


Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 56/2021
SEI 0005416-10.2021.6.02.8000

Data: 03/11/2021 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de equipamentos para monitoramento da
temperatura e umidade de ambiente dos data centers,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital.

Valor total estimado: R$ 23.997,55
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +
 Mapa do

site
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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 outubro de 2021.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 15/10/2021, às 12:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0960328 e o código CRC 5A74DEB7.
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INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇAO LTDA

CNPJ: 10.208.492/0001-69

IE: 001.081.208-0009

RUA MANOEL PINHEIRO DINIZ, 518 

- SALAS 104 - 105 - TRÊS BARRAS 

CONTAGEM - MG CEP: 32.041-140

Tel.: (31) 3398-0232 - (31) 3352-3888

Email: leonardo@mastertools.com.br

Nº ORÇAMENTO: OR - 0014179 / 10-21

Tipo de Orçamento: ORÇAMENTO COMERCIAL

Data: 27/10/2021

Validade: 04/02/2022

Vendedor(a): LEONARDO

Contato Técnico: 

Página: 

CLIENTE COD. Nº: 7378

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

PRAÇA MARECHAL DEODORO, 319 - CENTRO 

MACEIÓ / AL - CEP: 57020-040

Tel.: (82) 4009-3100 

Cotação Nº: PE - 56/2021

Vencimento: 03/11/2021

Contato: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Departamento: Departamento inexistente

Telefone: (84) 4009-3100

E-mail: slc@treal.jus.br

Prezado Cliente, 

 

Na qualidade de Representantes e ou, Distribuidor Autorizado da Keithley, Mitutoyo, Megabras, Pace, Tektronix, e Testo. Conforme solicitação, 

apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo, e nos colocamos a sua inteira disposição para esclarecimentos. 

Nº Item Referência Modelo Descrição Qtde. Pr.Unitário (R$) Pr. Total (R$)

001 0572 2034 0572 2034 DATA LOGGER REGISTRADOR DE TEMP. E UMIDADE SAVERIS II
H1 0572 2034 TESTO

Registrador de Temperatura e Umidade, Wireless LAN com display, faixa
-30 a 50°C, Exatidão de ±(0.5°C para temperatura, 0 a 100%UR,
precisão de 2,5%UR, resolução de 0,1ºC, índice de proteção IP30, taxa
de transferência de dados e Medição básica de 15min, e Avançada de
1min a 24hs programável, memória para 10.000 valores de medição por
canal. Numero de Registradores Wi-Fi por conta ilimitado, numero de
usuários por conta 5,  Armazenamento de dados para 12 meses,
Relatórios manual e automático nos formatos PDF/CSV,  Analise de
dados para até 10 canais simultâneos, Avisos de Alarmes por e-mail e
por SMS (25 SMS por logger/ano), Notificação de Bateria fraca,
Interrupção de conexão Wi-Fi, Fonte de Alimentação interrompida, norma
permissão EN12830, durabilidade da Bateria de 24 meses, com
intervalos de medição e de comunicação de 15min, para temperaturas
inferiores a -10º requer Bateria de litium (opcionais) Tensão de
alimentação 4 Pilhas AA Alcalinas AlMn, Dimensões 95 x 75 x 30,5mm,
Peso com Baterias Inclusas 240g. Garantia mínima de 02 Anos com
Assistência Técnica no Brasil prestada pelo Fabricante e Suporte
Técnico através de Distribuidor Autorizado Certificado CSP.
Licença Avançada 02 anos para 10 usuários, para o Sistema de
Monitoramento Saveris 2, incluindo Ciclo de medição e Comunicação
selecionável de 1min a 24hs, Armazenamento de dados durante 2 anos,
geração de Relatórios manual e automático em formato CSV e PDF,
Analise de até 10 canais de medição simultâneos, opções para
configuração de alarmes para Limites inferior e superior, controle de
tempo de Alarmes e Delay, Notificação de Sinal de Radio e Alimentação
interrompidos, Bateria com Baixa carga, Avisos de Alarmes via e-mail e
SMS.

Prazo de entrega: 50 dias    Tipo: Produto    Garantia: 02 ANOS
Fabricante: TESTO    ICMS: Incluso    Class.Fiscal: 90258000

3 3.132,35 9.397,05
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INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇAO LTDA

CNPJ: 10.208.492/0001-69

IE: 001.081.208-0009

RUA MANOEL PINHEIRO DINIZ, 518 

- SALAS 104 - 105 - TRÊS BARRAS 

CONTAGEM - MG CEP: 32.041-140

Tel.: (31) 3398-0232 - (31) 3352-3888

Email: leonardo@mastertools.com.br

Nº ORÇAMENTO: OR - 0014179 / 10-21

Tipo de Orçamento: ORÇAMENTO COMERCIAL

Data: 27/10/2021

Validade: 04/02/2022

Vendedor(a): LEONARDO

Contato Técnico: 

Página: 

Nº Item Referência Modelo Descrição Qtde. Pr.Unitário (R$) Pr. Total (R$)

002 0572 2034 0572 2034 DATA LOGGER REGISTRADOR DE TEMP. E UMIDADE SAVERIS II
H1 0572 2034 TESTO

Registrador de Temperatura e Umidade, Wireless LAN com display, faixa
-30 a 50°C, Exatidão de ±(0.5°C para temperatura, 0 a 100%UR,
precisão de 2,5%UR, resolução de 0,1ºC, índice de proteção IP30, taxa
de transferência de dados e Medição básica de 15min, e Avançada de
1min a 24hs programável, memória para 10.000 valores de medição por
canal. Numero de Registradores Wi-Fi por conta ilimitado, numero de
usuários por conta 5,  Armazenamento de dados para 12 meses,
Relatórios manual e automático nos formatos PDF/CSV,  Analise de
dados para até 10 canais simultâneos, Avisos de Alarmes por e-mail e
por SMS (25 SMS por logger/ano), Notificação de Bateria fraca,
Interrupção de conexão Wi-Fi, Fonte de Alimentação interrompida, norma
permissão EN12830, durabilidade da Bateria de 24 meses, com
intervalos de medição e de comunicação de 15min, para temperaturas
inferiores a -10º requer Bateria de litium (opcionais) Tensão de
alimentação 4 Pilhas AA Alcalinas AlMn, Dimensões 95 x 75 x 30,5mm,
Peso com Baterias Inclusas 240g. Garantia mínima de 02 Anos com
Assistência Técnica no Brasil prestada pelo Fabricante e Suporte
Técnico através de Distribuidor Autorizado Certificado CSP.
Licença Avançada 02 anos para 10 usuários, para o Sistema de
Monitoramento Saveris 2, incluindo Ciclo de medição e Comunicação
selecionável de 1min a 24hs, Armazenamento de dados durante 2 anos,
geração de Relatórios manual e automático em formato CSV e PDF,
Analise de até 10 canais de medição simultâneos, opções para
configuração de alarmes para Limites inferior e superior, controle de
tempo de Alarmes e Delay, Notificação de Sinal de Radio e Alimentação
interrompidos, Bateria com Baixa carga, Avisos de Alarmes via e-mail e
SMS.

Prazo de entrega: 60 dias    Tipo: Produto    Garantia: 02 ANOS
Fabricante: TESTO    ICMS: Incluso    Class.Fiscal: 90258000

5 2.920,10 14.600,50

    TOTAL: R$ 23.997,55

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Tipo de frete: CIF - Material Posto Almoxarifado de Destino. 

Cond. de Pagto.: 15 dias 

Reajuste: Os preços orçados são fixos e irreajustáveis até o termino do prazo de validade da nossa proposta. 

Impostos: Todos os Impostos Inclusos - EMPRESA OPANTE PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL, AS ALIQUOTAS DE IMPOSTOS NÃO SERÃO DESTACADAS 

NA NOTA FISCAL DE VENDA. 

Garantia: A Garantia contra defeitos de fabricação dos produtos fornecidos, é a mesma do fabricante, prazos e condições são fornecidos juntamente com o 

Certificado de Garantia  e Manual que acompanham o produto. 

 

A garantia subsidiária, é aquela dada pelo fabricante ao cliente que adquire o produto do DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, mesmo que o distribuidor seja 

descredenciado pelo fabricante, o cliente continuará tendo a garantia, e será prestada pela Assistência técnica Autorizada. 

Manutenção: Será prestada com material posto EM NOSSO ALMOXARIFADO.  

 

Durante o período de garantia sem custo, desde que comprovado defeito de fabricação, constatado mau uso, será fornecido laudo e orçamento para 

reparo.  

 

Após vencimento do prazo de garantia enviar o equipamento para orçamento. 

Normas: DECLARAÇÕES:  

 

Esta proposta atende plenamente a todos requisitos e exigências do Edital de Licitação, em conformidade com a lei 8.666/93. 
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INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇAO LTDA

CNPJ: 10.208.492/0001-69

IE: 001.081.208-0009

RUA MANOEL PINHEIRO DINIZ, 518 

- SALAS 104 - 105 - TRÊS BARRAS 

CONTAGEM - MG CEP: 32.041-140

Tel.: (31) 3398-0232 - (31) 3352-3888

Email: leonardo@mastertools.com.br

Nº ORÇAMENTO: OR - 0014179 / 10-21

Tipo de Orçamento: ORÇAMENTO COMERCIAL

Data: 27/10/2021

Validade: 04/02/2022

Vendedor(a): LEONARDO

Contato Técnico: 

Página: 

Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação, no presente processo licitatório, dando-se por ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores. 

 

Estar ciente e de acordo com as informações contidas no Edital e seus Anexos. 

 

Este documento tem validade legal, vinculando as partes contratantes em observância as normas legais vigentes no Brasil, sob a boa fé e autonomia 

de vontades. 

Pagamento: BANCO SANTANDER S/A  

BANCO 033 

AG. 3488 

C.C. 13005381 - 2 

Atenciosamente, 

LEONARDO GUSMÃO

Email: leonardo@mastertools.com.br

Celular: (31) 98468-4552
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Data loggers de monitoramento

WiFi testo Saveris 2.

Tecnologia

Alemã

Monitore a temperatura e umidade relativa de ambientes
em tempo real, a qualquer hora, em qualquer lugar.
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Os data loggers WiFi testo Saveris 2 são as melhores soluções para o monitoramento de temperatura e umidade
relativa de ambientes. O testo Saveris 2 é composto pelos data loggers WiFi através de uma conexão local à
Internet e à Nuvem Testo. Ele pode ser encomendado e configurado de forma simples e rápida, sem a
necessidade de instalação de qualquer software.

Os data loggers WiFi registram os parâmetros de medição de forma confiável em intervalos definidos pelo
usuário, transmitindo os valores de medição diretamente através da LAN sem fio para a Nuvem Testo. Os valores
de medição armazenados na nuvem podem ser acessados via Smartphone, tablet ou PC, em qualquer lugar e a
qualquer momento (os dispositivos precisam de conexão de dados / internet).

Violações de valores-limite pré-estabelecidos são imediatamente comunicadas por e-mail ou, opcionalmente, por
SMS. Os data loggers contam com ampla memória de armazenamento, gravando até 10.000 valores de medição
por canal. O visor dos data loggers fornece informações sobre os valores de medição realizados, limite de
violações de valor e da carga restante da bateria. Desta forma, as condições climáticas também podem ser lidas
no próprio local de medição. As baterias têm um tempo de vida de 24 meses e podem ser facilmente trocadas
pelo usuário.

Monitore a temperatura e umidade relativa

de ambientes em tempo real, a qualquer hora,

em qualquer lugar.
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14.7 3.6 48.3
15.3

48.3
59.5

testo Saveris 2

Monitoramento de temperatura e umidade

com armazenamento dos dados em mnuve

Com o sistema de registro testo Saveris 2 você tem as condições climáticas facilmente monitoradas,

a qualquer hora, em qualquer lugar.

D WiFiata logger D WiFiata logger D WiFiata logger D WiFiata logger

Seu roteador

WiFi local

PC Smartphone Tablet

Nuvem Testo

testo-Saveris-2_DE_EN.indd   2 08/05/2015   14:24:44
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Data ogger WiFil s :

testo Saveris 2-T1 testo Saveris 2-H1

testo Saveris 2-T2 testo Saveris 2-H2

testo Saveris 2-T3

Código 0572 20 1: 3 Código 0572 20 4: 3

Código 0572 20 2: 3 Código 0572 20 5: 3

Código 0572 20 3: 3

testo Saveris 2-T1; data logger WiFi (wireless

LAN) com display e sensor interno NTC para

temperatura, incl. cabo USB, suporte de

parede, baterias e protocolo de calibração

testo Saveris 2-H1; data logger WiFi

(wireless LAN) com display para medição

de  temperatura e umidade relativa, sonda

integrada de temperatura e umidade, incl. cabo

USB, suporte de parede ,com trava baterias

e protocolo de calibração

testo Saveris 2-T2; data logger WiFi

(wireless LAN) com display, para medição

de  temperatura, duas conexões para sondas

NTC externas de temperatura ou contatos

de porta, incl. cabo USB, suporte de parede,

baterias e protocolo de calibração

testo Saveris 2-H2; data logger WiFi

(wireless LAN) com display para medição de

temperatura e umidade relativa, conexão uma

sonda externa de umidade, incl. cabo USB,

suporte de parede, baterias e protocolo de

calibração

testo Saveris 2-T3; data logger WiFi

(wireless LAN) com display para medição de

temperatura, duas conexões externas para

sondas de temperatura TC (Tipos K, T, J)

incl. cabo USB, suporte de parede, baterias

e protocolo de calibração

Por favor, note que para usar o sistema de registro WiFi testo Saveris 2 será necessário um data logger WiFi, uma inscrição na Nuvem Testo

(www.saveris.net) e uma rede wireless LAN.

testo-Saveris-2_DE_EN.indd   3 08/05/2015   14:24:48

testo Saveris 2 - kit para
o monitoramento de temperatura
em doresrefrigera

Código: 0572 2103

testo Saveris 2-T2; data logger WiFi (LAN sem fio) com visor para medir a

temperatura, duas conexões para sondas de temperatura NTC externas ou

contatos de portas, incl. duas sondas de temperatura de cabo flat, dois

frascos de simulação de temperatura para preenchimento com um buffer de

temperatura adequado para cada respectiva área de aplicação, cabo USB,

suporte de parede, baterias e protocolo de calibração
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testo Saveris 2

A Nuvem do testo Saveris 2

Nossos pacotes

Para utilizar a Nuvem Testo de acordo com suas

necessidades, você pode selecionar entre a base livre de

custos e as funcionalidades avançadas mais abrangentes.

A Nuvem Testo também é o elemento de central

de operação do seu sistema. Primeiro, registre em

www.saveris.net. Na nuvem, você pode configurar seus

registradores de dados Wi-Fi, definir alarmes, valores limite

e avaliar seus dados de medição.
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Básico

15 min. 24 haCiclo de medição 1 min. 24 ha

15 min. 24 haCiclo de comunicação 1 min. 24 ha

Max. 3 mesesArmazenamento de dados Max. 2 anos

Manua (.pdf/.csv)isRelatórios
Manua (.pdf/.csv)is

Autom tic (.pdf/.csv)á os

Para um canal de medição

em cada caso
Análise de dados

Para até 10 canais de medição

simultaneamente

1
Número de usuários
por conta

10

Ilimitado

Alarmes para limites máximos / míminos

Número de data loggers WiFi
por conta

Opções de alarme

Ilimitado

• Alarmes para limites máximos / míminos

• Atraso de alarmes

• Controle de tempo de alarmes

SimAlarme por e-mail Sim

NãoAlarme por SMS

• Notificação de bateria baixa

• Conexão via rádio interrompida

• Fornecimento de energia interrompido

Notificações do sistema

licença de
12 meses

código

0526 0735

código

0526 0732

código

0526 0733

25 SMS / ano por logger

• Pacote de SMS expansível

Avançado

• Notificação de bateria baixa

• Conexão via rádio interrompida

• Fornecimento de energia interrompido

licença de

24 meses

licença de

36 meses
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testo Saveris 2

Dados técnicos

Acessórios adicionais Código.

0572 2020

0572 2152

0572 2498

0515 0414

0515 0572

0520 0153

0520 0262

0520 0076

0520 0246

Unidade principal para registrador WiFi testo Saveris 2-T2

Contato de porta ou registrador WiFi testo Saveris 2-T2

Pacote SMS, 250 avisos SMS

Bateria para sonda via rádio (4 AA pilhas alcalinas de manganes pequenas)

Baterias para operação registrador WiFi testo Saveris 2 abaixo -10 °C (4 Energizer L91 Photo lithium)

Certificado calibração ISO para temperatura; sondas; nos pontos -18 °C; 0 °C; +40 °C por canal/instrumento

Certificado calibração DAkkS /temperatura; temp. data logger; cal. pontos -18 °C; 0 °C; +40 °C; por canal/instrumento

Certificado ISO calibração de umidade; nos pontos 11.3 %UR e 75.3 %UR a +25 °C/+77 °F; por
canal/instrumento
Certificado de calibração DAkkS para umidade; sonda de umidade; cal. pontos 11.3 %UR e 75.3 %UR
a +25 °C; por canal/instrumento

Registradores WiFi

Sensor tipo NTCNTC interno TC Tipo K

-195 a
+1350 °C

±(0.5 + 0.5 % do v.m)°C

TC Tipo J

-100 a
+750 °C

TC Tipo T

-200 a
+400 °C

-30 a +50 °C

±0.5 °C

NTC interno

Faixa de medição
e exatidão depen -
dendo da sonda

-30 a +50 °C

±0.5 °C ±0.3 °C

0 a 100 %UR

±2 %UR

0.1 %UR

0.1 °C

-30 a +50 °C

-40 a +70 °C

Básica: 15 mins (fixa) / Avançada: 1 min a 24h (flexível)

Básica: 15 mins (fixa) / Avançada: 1 min a 24h (flexível)

240 g

95 x 75 x 30.5 mm

10000 valores de medição / canal

não opcional não

EN 12830 EN 12830 –

24 meses
a +25 °C e 15 mins de medição e intervalo de comunicação

a -30 °C e 15 mins de medição e intervalo de comunicação com baterias código 0515 0572

4 x AA AlMn baterias; alimentação opcional;
para temperaturas abaixo de -10 °C favor utilizar baterias Energizer cód 0515 0572

IP65 IP65 IP54 IP30 IP54

–

–

–

-50 a +150 °C

±0.3 °C

Faixa de medição

Faixa de medição

Exatidão ±1 dígito

Exatidão

Resolution

Resolução

Temperatura de
operação

Temperatura de
armazenagem incl. baterias

Classe de proteção

Taxa de medição

Intervalo de Comunicação

Memória

Normas/permissões

Durabilidade da
bateria

Tensão alimentação

Dimensões

Peso
(incl. baterias)

Contato de porta

Connection of external
probes

– Sondas externas
de temperatura

Sondas externas de temperatura – Sondas externas de
umidade/temperatura

Medição de temperatura

Medição de umidade

Medição de temperatura/umidade com sondas externas

testo
Saveris 2-T1

testo
Saveris 2-T2

testo
Saveris 2-H1

testo
Saveris 2-H2

testo
Saveris 2-T3

Acessórios

NTC

-30 a +70 °C
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testo Saveris 2

Sondas de temperatura para testo Saveris 2-T2o
Sonda tipo

Sonda, IP 54

Sonda estacionária com luva de
alumínio, IP 65, cabo fixo 2.4 m

Sonda alta exatidão de penetração/
imersão, cabo 6m, IP 67, cabo fixo

Sonda para medição em superfície,
Cabo fixo, 2 m

Sonda de penetração NTC com
cabo de fita, comprimento do cabo
2 m, IP 54, cabo fixo

Dimensões
Eixo da sonda / sonda a ponta de
eixo

Faixa de
medição

-20 a +70 °C

-30 a +90 °C

-35 a +80 °C

-50 a +80 °C

-40 a +125 °C

Exatidão

±0.2 °C (-20 a +40 °C)
±0.4 °C (+40.1 a +70 °C)

±0.2 °C (0 a +70 °C)
±0.5 °C (faixa remanescente)

±0.2 °C (-25 a +74.9 °C)
±0.4 °C (faixa remanescente)

±0.2 °C (0 a +70 °C)

±0.5 % do v.m (+100 a +125 °C)
±0.2 °C (-25 a +80 °C)
±0.4 °C (faixa remanescente)

t99

15 s

190 s

5 s

150 s

8 s

Código.

0628 7510

0628 7503

0610 1725

0628 7516

0572 1001

35 mm

40 mm

40 mm

40 mm

60 mm 30 mm

Ø 3 mm

Ø 6 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

8 x 8 mm

Ø 5 mm Ø 3.6 mm

Sondas para tubagens com Velcro
para diâmetro do tubo de max. 75
mm, Tmax. +75 °C, NTC, cabo fixo

-50 a +70 °C ±0.2 °C (-25 a +70 °C)
±0.4 °C (-50 a -25.1 °C)

60 s 0613 4611
300 mm
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Sondas de temperatura para testo Saveris 2-T3o

Ø 6 mm

40 mm

Conexão: Cabo fixo 1.9 m

Sonda estacionária com manga de

aço inoxidável, TC Tipo K

-50 a +205

°C

Classe 2* 20 s 0628 7533

Ø 5 mm

60 mm

Ø 3.6 mm

30 mmSonda de penetração TC com cabo

de fita, Tipo K, comprimento do

cabo 2 m, IP 54

Classe 1 7 s 0572 9001

Ø 21 mm

75 mm

Conexão: Cabo fixo 1.6 m

Sonda magnética, força adesiva

aprox. 10 N, com magnetos, para

alta temperatura, para medições em

superfícies metálicas, TC Tipo K

-50 a +400

°C

Classe 2* 0602 4892

Conexão: Cabo fixo 1.2 m

Sondas para tubulação diâmetro

5 a 65 mm, com cabeça de

medição substituível. Faixa curto

prazo até +280 °C, TC Tipo K

-60 a +130

°C

Classe 2* 5 s 0602 4592

20 mm

395 mm

Conexão: Cabo fixo 1.5 m

Sondas de tubulação com fita

de velcro; para a medição da

temperatura em tubos com

diâmetro de até max. 120 mm;

-50 a +120

°C

Classe 1* 90 s 0628 0020

Sonda tipo Dimensões
Eixo da sonda/ponta até o eixo

Faixa de
medição

Exatidão t99 Código.

Flexível, baixa massa de imersão,
ideal para medições em pequenos
volumes, tais como placas
de Petri ou para medições de
superfície (por exemplo, fixado
com fita adesiva), TC Tipo K,
2 m, FEP fio térmico isolado,
temperatura à prova de até 200
° C, fio oval com dimensões: 2,2
milímetros x 1,4 milímetros

-200 a

+1000 °C

Classe 1* 1 s 0602 0493

500 mmØ 0.25 mm

* De acordo com o padrão EN 60584-2, a exatidão da classe 1 se refere a -40 a +1000 °C (Tipo K), Classe 2 a -40 a +1200 °C (Tipo K),
Classe 3 a -200 a +40 °C (Tipo K).

-40 a +220

°C

Sonda de temperatura externa com -30 +50 °Ca ±0.2 °C (-30 +50 °C)a
105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm

12 mm de diâmetro, sem cabo

0572 2153
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Sonda tipo Dimensões
Eixo da sonda/sonda ponta do eixo

Faixa de
medição

Exatidão Código

Encontre mais sondas www.testo.com.brem nosso website:

Aplicativo Testo Saveris 2

Aplicativo Testo Saveris 2

Baixe gratuitamente

Gerenciamento d dadosos medidos

Com o aplicativo testo Saveris 2 para iOS e Android você opera o sistema
de transmissão de dados sem fio testo de maneira fácil e flex vel.do saveris 2 í

Comissionamento mais eficiente*:
• Fácil reconhecimento e seleção da rede Wi-Fi
• Comissionamento paralelo mais rápido que loggers concorrentes

Fácil análise de rede*
• Teste a força e o alcance da sua rede Wi-Fi
• Crie e envie relatórios de status

Funções de alarme confiáveis:
• Emita notificações de violação de valores-limite
• Combinável com alarmes por e-mail ou SMS

* Estas funções estão disponíveis apenas na versão Android do
aplicativo testo Saveris 2.

12  mm, cabo fixo,

comprimento do cabo: ,  1 3  m

-30 +70 °Ca
0 100 %a

±  0.3 °C
±2 % a +25 °C (2 98 % )U.R. a U.R.
± 0.03% /KU.R
± 1 d gití o

0572 2155

Sonda externa de temperatura
e umidade com de diâmetro12 mm ,
sem cabo

-30 +50 °Ca
0 100 %a U.R.

±  0.3 °C
±2  %U.R.

Ø 12 mm

Ø 20 mm

0572 2154
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Sondas de umidade/temperatura

para o testo Saveris 2-H2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2021.
Senhor Coordenador,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada

para os itens 01 e 02, pela empresa INOVAÇÃO TESTE E
MEDIÇÃO LTDA (0967833, 0967834, 0967835 e 0967837).

 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 03/11/2021, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0967838 e o código CRC 37721E4D.

0005416-10.2021.6.02.8000 0967838v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DECLARAÇÃO

Maceió, 03 de novembro de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Em atendimento à solicitação do Despacho

PREG 0967932, realizamos a análise da proposta apresentada
pela empresa INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇAO LTDA e
verificamos que:

 
1) Quanto ao ITEM 01 (TERMOHIGRÔMETRO

TIPO 1)
O modelo apresentado não possui conectividade de rede por
meio d einterface RJ-45
O  modelo apresentado não possui display LED com dígitos
com tamanho mínimo de 5cm
Não foi identificado o suporte ao protocolo SNMP

2) Quanto ao ITEM 02 (TERMOHIGRÔMETRO
TIPO 2)

O modelo apresentado não possui conectividade de rede por
meio d einterface RJ-45
Não foi identificado o suporte ao protocolo SNMP

 

Diante do exposto, entendemos que a proposta
apresentada não atende aos requisitos técnicos do Edital.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 03/11/2021, às 16:38, 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-
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Pregão Eletrônico

70011 .562021 .8963 .4309 .17265651

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00056/2021

 
Às 14:00 horas do dia 03 de novembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0005416-10.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00056/2021.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e
umidade de ambiente dos data centers, 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
Descrição: Termohigrômetro
Descrição Complementar: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ITEM 01 - TERMOHIGRÔMETRO TIPO 1 1. Medidor de
temperatura e umidade para ambientes internos; 2. Deve ter conectividade com rede Ethernet, por meio de
interface RJ-45; 3. Display LCD/LED ou similar, que permita a visualização instantânea dos elementos monitorados
(temperatura/umidade): 1. Os dígitos devem ter altura mínima de 5cm, para permitir a vi-zualização a média
distância; 2. As informações devem ser exibidas de forma alternada e com resolução em décimos (Exemplo:
29.1°); 4. Devem ser fornecidos 02 cabos, sendo um com 10cm e outro com 03 metros de comprimento, para
interligação entre o sensor de tempetura/umidade e o display; 5. Compatibilidade com o protocolo SNMP de
maneira a permitir que softwares de monitoramento, tais como Zabbix, tenham acesso aos dados coletados; 6.
Deve acompanhar software para gerenciamento gerenciamento do equipamento, com pelo menos as seguintes
funcionalidades: 1. Geração de relatórios; 2. Gráficos de temperatura e umidade; 3. Envio de alertas por e-mail. 7.
Garantia mínima do fabricante: 24 (vinte e quatro) meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.397,0500 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 2
Descrição: Termohigrômetro
Descrição Complementar: TERMOHIGRÔMETRO TIPO 2 1. Medidor de temperatura e umidade para ambientes
internos; 2. Deve ter conectividade com rede Ethernet, por meio de interface RJ-45; 3. Devem ser fornecidos 02
cabos, sendo um com 10cm e outro com 03 metros de comprimento, para interligação entre o sensor de
tempetura/umidade e o equipamento; 4. Compatibilidade com o protocolo SNMP de maneira a permitir que
softwares de monitoramento, tais como Zabbix, tenham acesso aos dados coletados; 5. Deve acompanhar software
para gerenciamento gerenciamento do equipamento, com pelo menos as seguintes funcionalidades: 1. Geração de
relatórios; 2. Gráficos de temperatura e umidade; 3. Envio de alertas por e-mail. 6. Garantia mínima do fabricante:
24 (vinte e quatro) meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 14.600,5000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - Termohigrômetro

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
10.208.492/0001-69 INOVACAO

TESTE E
MEDICAO
LTDA

Sim Sim 3 R$ 3.132,3500 R$ 9.397,0500 27/10/2021
14:50:05

Marca: TESTO 
Fabricante: TESTO 
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Modelo / Versão: 0572 2034 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registrador de Temperatura e Umidade, Wireless LAN com
display, faixa -30 a 50°C, Exatidão de ±(0.5°C para temperatura, 0 a 100%UR, precisão de 2,5%UR,
resolução de 0,1ºC, índice de proteção IP30, taxa de transferência de dados e Medição básica de 15min, e
Avançada de 1min a 24hs programável, memória para 10.000 valores de medição por canal. Numero de
Registradores Wi-Fi por conta ilimitado, numero de usuários por conta 5, Armazenamento de dados para
12 meses, Relatórios manual e automático nos formatos PDF/CSV, Analise de dados para até 10 canais
simultâneos, Avisos de Alarmes por e-mail e por SMS (25 SMS por logger/ano), Notificação de Bateria
fraca, Interrupção de conexão Wi-Fi, Fonte de Alimentação interrompida, norma permissão EN12830,
durabilidade da Bateria de 24 meses, com intervalos de medição e de comunicação de 15min, para
temperaturas inferiores a -10º requer Bateria de litium (opcionais) Tensão de alimentação 4 Pilhas AA
Alcalinas AlMn, Dimensões 95 x 75 x 30,5mm, Peso com Baterias Inclusas 240g. Garantia mínima de 02
Anos com Assistência Técnica no Brasil prestada pelo Fabricante e Suporte Técnico através de Distribuidor
Autorizado Certificado CSP. Licença Avançada 02 anos para 10 usuários, para o Sistema de Monitoramento
Saveris 2, incluindo Ciclo de medição e Comunicação selecionável de 1min a 24hs, Armazenamento de
dados durante 2 anos, geração de Relatórios manual e automático em formato CSV e PDF, Analise de até
10 canais de medição simultâneos, opções para configuração de alarmes para Limites inferior e superior,
controle de tempo de Alarmes e Delay, Notificação de Sinal de Radio e Alimentação interrompidos, Bateria
com Baixa carga, Avisos de Alarmes via e-mail e SMS. (0526 0732) 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 9.397,0500 10.208.492/0001-69 03/11/2021 14:00:02:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

03/11/2021
14:02:44 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 03/11/2021
14:10:02 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

03/11/2021
14:27:41 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

03/11/2021
14:27:41

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance
no valor de R$ 9.397,0500.

Encerramento 03/11/2021
14:32:42 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

03/11/2021
14:32:42 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

03/11/2021
14:59:08

Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA,
CNPJ/CPF: 10.208.492/0001-69.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

03/11/2021
15:13:19

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INOVACAO TESTE E
MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.208.492/0001-69.

Recusa de
proposta

03/11/2021
17:22:10

Recusa da proposta. Fornecedor: INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF:
10.208.492/0001-69, pelo melhor lance de R$ 9.397,0500. Motivo: A PROPOSTA NÃO
ATENDE AOS REQUISITOS TÉCNICOS DO EDITAL

Cancelado no
julgamento

03/11/2021
17:23:53

Item cancelado no julgamento. Motivo: A PROPOSTA NÃO ATENDE AOS REQUISITOS
TÉCNICOS DO EDITAL

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Termohigrômetro

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
10.208.492/0001-69 INOVACAO

TESTE E
MEDICAO
LTDA

Sim Sim 5 R$ 3.132,3500 R$ 15.661,7500 27/10/2021
14:50:05

Marca: TESTO 
Fabricante: TESTO 
Modelo / Versão: 0572 2034 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registrador de Temperatura e Umidade, Wireless LAN com
display, faixa -30 a 50°C, Exatidão de ±(0.5°C para temperatura, 0 a 100%UR, precisão de 2,5%UR,
resolução de 0,1ºC, índice de proteção IP30, taxa de transferência de dados e Medição básica de 15min, e
Avançada de 1min a 24hs programável, memória para 10.000 valores de medição por canal. Numero de
Registradores Wi-Fi por conta ilimitado, numero de usuários por conta 5, Armazenamento de dados para 12
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meses, Relatórios manual e automático nos formatos PDF/CSV, Analise de dados para até 10 canais
simultâneos, Avisos de Alarmes por e-mail e por SMS (25 SMS por logger/ano), Notificação de Bateria fraca,
Interrupção de conexão Wi-Fi, Fonte de Alimentação interrompida, norma permissão EN12830, durabilidade
da Bateria de 24 meses, com intervalos de medição e de comunicação de 15min, para temperaturas
inferiores a -10º requer Bateria de litium (opcionais) Tensão de alimentação 4 Pilhas AA Alcalinas AlMn,
Dimensões 95 x 75 x 30,5mm, Peso com Baterias Inclusas 240g. Garantia mínima de 02 Anos com
Assistência Técnica no Brasil prestada pelo Fabricante e Suporte Técnico através de Distribuidor Autorizado
Certificado CSP. Licença Avançada 02 anos para 10 usuários, para o Sistema de Monitoramento Saveris 2,
incluindo Ciclo de medição e Comunicação selecionável de 1min a 24hs, Armazenamento de dados durante 2
anos, geração de Relatórios manual e automático em formato CSV e PDF, Analise de até 10 canais de
medição simultâneos, opções para configuração de alarmes para Limites inferior e superior, controle de
tempo de Alarmes e Delay, Notificação de Sinal de Radio e Alimentação interrompidos, Bateria com Baixa
carga, Avisos de Alarmes via e-mail e SMS. (0526 0732) 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 15.661,7500 10.208.492/0001-69 03/11/2021 14:00:02:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

03/11/2021
14:02:52 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 03/11/2021
14:10:03 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

03/11/2021
14:27:43 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

03/11/2021
14:27:43

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance
no valor de R$ 15.661,7500.

Encerramento 03/11/2021
14:32:44 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

03/11/2021
14:32:44 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

03/11/2021
14:59:26

Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA,
CNPJ/CPF: 10.208.492/0001-69.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

03/11/2021
15:13:42

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INOVACAO TESTE E
MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.208.492/0001-69.

Recusa de
proposta

03/11/2021
17:22:28

Recusa da proposta. Fornecedor: INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF:
10.208.492/0001-69, pelo melhor lance de R$ 15.661,7500. Motivo: A PROPOSTA NÃO
ATENDE AOS REQUISITOS TÉCNICOS DO EDITAL

Cancelado no
julgamento

03/11/2021
17:24:07

Item cancelado no julgamento. Motivo: A PROPOSTA NÃO ATENDE AOS REQUISITOS
TÉCNICOS DO EDITAL

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 03/11/2021
14:00:02

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 03/11/2021

14:10:02
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 03/11/2021

14:10:02
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 03/11/2021
14:10:04

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 03/11/2021
14:27:41

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no
valor de R$ 9.397,0500 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:32:41 do

dia 03/11/2021.
Sistema 03/11/2021

14:27:43
A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance no

valor de R$ 15.661,7500 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:32:43
do dia 03/11/2021.
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Sistema 03/11/2021
14:32:42

O fornecedor da proposta no valor de R$ 9.397,0500 não enviou lance único e
fechado para o item 1.

Sistema 03/11/2021
14:32:42

O item 1 está encerrado.

Sistema 03/11/2021
14:32:44

O fornecedor da proposta no valor de R$ 15.661,7500 não enviou lance único e
fechado para o item 2.

Sistema 03/11/2021
14:32:44

O item 2 está encerrado.

Sistema 03/11/2021
14:33:59

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 03/11/2021
14:43:55

Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira colocada para os itens 01 e 02, considerando a determinação da legislação
e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de
valores menores. Aceita o valor de R$ 7.350,00 para o item 01? Quanto ao item 02,

o valor do lance ofertado encontra-se acima do estimado pela administração
Pregoeiro 03/11/2021

14:44:22
Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - É a sua melhor oferta para o item 02?

Aceita negociar?
10.208.492/0001-

69
03/11/2021
14:49:55

Boa tarde Sr. Pregoeiro, sim este é o melhor valor!

Pregoeiro 03/11/2021
14:50:17

Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira colocada para os itens 01 e 02, considerando a determinação da legislação
e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de
valores menores. Aceita o valor de R$ 7.350,00 para o item 01? Quanto ao item 02,

o valor do lance ofertado encontra-se acima do estimado pela administração
Pregoeiro 03/11/2021

14:50:40
Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - Aceita negociar com o valor de R$

7.350,00 para o item 01?
10.208.492/0001-

69
03/11/2021
14:51:52

Podemos fechar no valor de referencia, devido ás constantes alterações de preço
pois trata-se de Equipamento importado sujeito a Variação cambial.

Pregoeiro 03/11/2021
14:55:03

Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - Quanto ao item 02, V.Sª aceitará o valor
estimado pela administração (R$ 14.600,50)?

10.208.492/0001-
69

03/11/2021
14:55:21

Valor do item 01 R$9.397,05 Valor do item 02 R$14.600,50

Pregoeiro 03/11/2021
14:58:54

Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - Agradeço. Convocaremos o pedido de
anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada
ao valor do lance ofertado para o item 01 e o valor negociado para o item 02 (R$

14.600,50), contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO
ASSINADA.

Sistema 03/11/2021
14:59:08

Senhor fornecedor INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF:
10.208.492/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

10.208.492/0001-
69

03/11/2021
14:59:24

Podemos Fechar nos valores estimados pela Administração para cada item! Valor do
item 01 R$9.397,05 Valor do item 02 R$14.600,50

Sistema 03/11/2021
14:59:26

Senhor fornecedor INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF:
10.208.492/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 03/11/2021
14:59:34

Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - Anexos convocados.

10.208.492/0001-
69

03/11/2021
15:00:37

Podemos enviar o anexo contendo os itens o1 e 02?

Pregoeiro 03/11/2021
15:02:03

Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - Pode sim. Os anexos já foram
convocados.

Pregoeiro 03/11/2021
15:10:09

Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - Item 7.24.2, do Edital: 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.
Sistema 03/11/2021

15:13:19
Senhor Pregoeiro, o fornecedor INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF:

10.208.492/0001-69, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema 03/11/2021

15:13:42
Senhor Pregoeiro, o fornecedor INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF:

10.208.492/0001-69, enviou o anexo para o ítem 2.
10.208.492/0001-

69
03/11/2021
15:14:31

Anexos enviados!

Pregoeiro 03/11/2021
15:24:58

Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Informo que
encaminhei a proposta de V.Sª para análise técnica pela unidade requisitante. Favor

aguardar.
10.208.492/0001-

69
03/11/2021
15:28:04

Ok, aguardamos a analise técnica!

Pregoeiro 03/11/2021
16:59:24

Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Transcrevo o
inteiro teor do despacho proferido pela unidade demandante:

Pregoeiro 03/11/2021
16:59:41

Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - ..."Em atendimento à solicitação do
Despacho PREG 0967932, realizamos a análise da proposta apresentada pela

empresa INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇAO LTDA e verificamos que: ...
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Pregoeiro 03/11/2021
16:59:58

Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - ... 1) Quanto ao ITEM 01
(TERMOHIGRÔMETRO TIPO 1) O modelo apresentado não possui conectividade de
rede por meio d einterface RJ-45 O modelo apresentado não possui display LED

com dígitos com tamanho mínimo de 5cm Não foi identificado o suporte ao
protocolo SNMP ...

Pregoeiro 03/11/2021
17:00:13

Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - ... 2) Quanto ao ITEM 02
(TERMOHIGRÔMETRO TIPO 2) O modelo apresentado não possui conectividade de
rede por meio d einterface RJ-45 Não foi identificado o suporte ao protocolo SNMP

...
Pregoeiro 03/11/2021

17:00:29
Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - ... Diante do exposto, entendemos que a

proposta apresentada não atende aos requisitos técnicos do Edital. ..."
Pregoeiro 03/11/2021

17:02:03
Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - V.Sª tem algum esclarecimento a ser

efetuado acerca do parecer técnico abaixo transcrito?
Pregoeiro 03/11/2021

17:06:21
Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - V.Sª tem algum esclarecimento a ser

efetuado acerca do parecer técnico abaixo transcrito?
Pregoeiro 03/11/2021

17:12:52
Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - V.Sª tem algum esclarecimento a ser

efetuado acerca do parecer técnico abaixo transcrito?
Pregoeiro 03/11/2021

17:16:34
Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - V.Sª tem algum esclarecimento a ser

efetuado acerca do parecer técnico abaixo transcrito?
Pregoeiro 03/11/2021

17:21:34
Para INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA - Sr(a) Licitante, tendo em vista o parecer

técnico declarando que a proposta de V.Sª não atende aos requisitos técnicos do
Edital e o silêncio de V.Sª em responder ao questionamento deste Pregoeiro,

consagrando a V.Sª com a ampla defesa e ao contraditório, iremos recusar a sua
proposta.

Sistema 03/11/2021
17:23:53

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 03/11/2021
17:24:36

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/11/2021 às
17:55:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 03/11/2021
13:47:53

Abertura da
sessão pública

03/11/2021
14:00:02 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

03/11/2021
14:10:02 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

03/11/2021
14:33:59 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 03/11/2021
17:23:53 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

03/11/2021
17:24:36

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/11/2021 às
17:55:00.

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 17:55 horas do dia
03 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00056/2021 
 

Às 17:55 horas do dia 03 de novembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00056/2021, referente ao
Processo nº 0005416-10.2021, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Termohigrômetro
Descrição Complementar: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ITEM 01 - TERMOHIGRÔMETRO TIPO 1 1. Medidor de
temperatura e umidade para ambientes internos; 2. Deve ter conectividade com rede Ethernet, por meio de interface
RJ-45; 3. Display LCD/LED ou similar, que permita a visualização instantânea dos elementos monitorados
(temperatura/umidade): 1. Os dígitos devem ter altura mínima de 5cm, para permitir a vi-zualização a média
distância; 2. As informações devem ser exibidas de forma alternada e com resolução em décimos (Exemplo: 29.1°);
4. Devem ser fornecidos 02 cabos, sendo um com 10cm e outro com 03 metros de comprimento, para interligação
entre o sensor de tempetura/umidade e o display; 5. Compatibilidade com o protocolo SNMP de maneira a permitir
que softwares de monitoramento, tais como Zabbix, tenham acesso aos dados coletados; 6. Deve acompanhar
software para gerenciamento gerenciamento do equipamento, com pelo menos as seguintes funcionalidades: 1.
Geração de relatórios; 2. Gráficos de temperatura e umidade; 3. Envio de alertas por e-mail. 7. Garantia mínima do
fabricante: 24 (vinte e quatro) meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.397,0500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

03/11/2021
17:23:53

Item cancelado no julgamento. Motivo: A PROPOSTA NÃO ATENDE AOS
REQUISITOS TÉCNICOS DO EDITAL

Item: 2
Descrição: Termohigrômetro
Descrição Complementar: TERMOHIGRÔMETRO TIPO 2 1. Medidor de temperatura e umidade para ambientes
internos; 2. Deve ter conectividade com rede Ethernet, por meio de interface RJ-45; 3. Devem ser fornecidos 02
cabos, sendo um com 10cm e outro com 03 metros de comprimento, para interligação entre o sensor de
tempetura/umidade e o equipamento; 4. Compatibilidade com o protocolo SNMP de maneira a permitir que softwares
de monitoramento, tais como Zabbix, tenham acesso aos dados coletados; 5. Deve acompanhar software para
gerenciamento gerenciamento do equipamento, com pelo menos as seguintes funcionalidades: 1. Geração de
relatórios; 2. Gráficos de temperatura e umidade; 3. Envio de alertas por e-mail. 6. Garantia mínima do fabricante:
24 (vinte e quatro) meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 14.600,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no 03/11/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: A PROPOSTA NÃO ATENDE AOS
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julgamento 17:24:07 REQUISITOS TÉCNICOS DO EDITAL

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2021.
Senhor Secretário,
 
Informo o fracasso do Pregão Eletrônico n.º

56/2021, conforme Ata (0968142) e Termo de Adjudicação
(0968143), tendo em vista que o produto ofertado pela única
empresa participante não atendia aos requisitos do Edital, de
acordo com parecer técnico efetuado pela unidade
demandante (0967932).

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 03/11/2021, às 18:15, 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
0968144 e o código CRC F2C86992.

0005416-10.2021.6.02.8000 0968144v1
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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 Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Remeto os presentes autos a Vossa Senhoria com

vistas à homologação dos atos do Pregoeiro, que declarou
fracassado o certame (doc. 0968144).

Nesse aspecto, considerando a natureza e a
finalidade do bem a ser adquirido e, ainda, o fato de se tratar
de contratação eleita como prioritária para o exercício, de
acordo com o rol de aquisições declaradas nessa condição
pela Presidência (Despacho AEP 0947948), peço-lhe vênia
para sugerir que seja, de pronto, autorizada a instrução da
compra considerando a hipótese do art. 24, V, da Lei nº
8.666/93, posto não haver, de fato, qualquer possibilidade de
se repetir o certame e ainda garantir a entrega do item para o
corrente ano, considerando os prazos fixados no item 16.1 do
Edital do PE 56/2021 (doc. 0959581, p. 18), a saber: 30 dias
após o recebimento, pela contratada, da nota de empenho.

Dessa forma, sugere-se que o feito seja submetido à
homologação da Presidência, quanto aos atos do Pregoeiro e
autorizada a imediata instrução da compra na forma acima
indicada, ponderando que, neste momento, o que se busca é a
instrução da contratação direta, devendo o feito, ressalvado
superior entendimento, apenas seguir à análise da Assessoria
Jurídica após concluída a referida instrução.

Nesse sentido, peço-lhe vênia para, como medida
acautelatória (estamos muito próximos do final do exercício),
remeter o feito, em paralelo, à SEIC, para iniciar a consulta às
empresas aptas ao fornecimento, observadas todas as
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condições fixadas no instrumento convocatório.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/11/2021, às 23:58, 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
0969200 e o código CRC C8A5E8B3.

0005416-10.2021.6.02.8000 0969200v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 05 de novembro de 2021.
 
 
Senhor Presidente,
 
Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa.,

informação prestada pelo sr. Secretário de Administração dando
conta do fracasso do Pregão Eletrônico n.º 56/2021, que intenta
adquirir material de consumo - equipamentos para monitoramento de
temperatura e umidade de ambiente dos data centers, sendo
necessária a homologação dos atos do sr. Pregoeiro para que surtam
seus efeitos legais.

Válido assinalar, também, conforme noticiado no aludido
despacho (0969200), que dada a natureza e a finalidade do bem a ser
adquirido e, ainda, o fato de se tratar de contratação eleita como
prioritária para o exercício, na forma assim estipulada pelo despacho
AEP 0947948, se mostra pouco provável que haja tempo hábil para
repetição do certame com a entrega do item para o corrente ano.

Nesse cenário, propõe o sr. Secretário que seja, de
imediato, autorizada a instrução da compra considerando a previsão
do art. 24, V, da Lei nº 8.666/93, que trata de hipótese de licitação
dispensável, defendendo ainda que a oitiva da Assessoria Jurídica
seja realizada tão somente após a conclusão da referida instrução,
tudo de modo a otimizar a marcha processual para possibilitar o êxito
da contratação que se persegue neste caderno processual.

Posta assim a questão, concluo os autos a V. Exa., para a
necessária e competente deliberação, com a sugestão de que seja
efetivada a homologação dos atos praticados pelo Pregoeiro, que
declarou fracassado o Pregão nº 56/2021, que objetiva
adquirir material de consumo - equipamentos para monitoramento de
temperatura e umidadede de ambiente dos data centers.

Outrossim, como também sugerido pela SAD (0766362),
que seja autorizada a instrução com vistas à contratação direta do
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objeto, considerando a figura do art. 24, V, da Lei nº 8.666/93, haja
vista as razões já invocadas anteriormente.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 05/11/2021, às 09:20, 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
0969266 e o código CRC 415B4272.

0005416-10.2021.6.02.8000 0969266v1
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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 : 0005416-10.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Homologação. Atos do Pregoeiro. Autorização. Instrução. Contratação Direta.

 

Decisão nº 2622 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Tendo em vista o pronunciamento do Senhor Diretor-

Geral no evento SEI 0969266, com fulcro nas informações do Senhor
Secretário de Administração 0969200 e Despacho PREG
SEI 0968144, noticiando o fracasso do Pregão Eletrônico n°
56/2021, que tinha por objeto a aquisição de equipamentos para
monitoramento de temperatura e umidade de ambiente dos data
centers, HOMOLOGO os atos praticados pelo Pregoeiro, nos termos
do inciso IV, art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000, ao tempo em
que AUTORIZO a instrução da contratação direta que será
submetida posteriormente à análise da Assessoria Jurídica da
Diretoria Geral.   

Retornem-se os autos à Secretaria de Administração para
as providências administrativas de sua alçada.

 
 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
11/11/2021, às 16:54, 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
0969575 e o código CRC D4160281.

0005416-10.2021.6.02.8000 0969575v3
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E-mail - 0970461

Data de Envio: 
  08/11/2021 15:40:17

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

Para:
    vendas@insmart.com.br

Assunto: 
  aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade de ambiente - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Em virtude de fracasso na licitação do Pregão Eletrônico TRE/AL nº 56/2021, solicitamos apresentação de
proposta de preço relativa à aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade
de ambiente dos data center, nos termos do Edital anexo.

Por oportuno, salientamos que a citada proposta deverá seguir todas as condições presentes no Edital, de
forma a viabilizar a contratação direta do objeto, considerando a figura do art. 24, V, da Lei nº 8.666/93.

Solicitamos, ainda, que a proposta seja encaminhada com cópia para o e-mail lisianacintra@gmail.com.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Edital_0959581_56___pe___aquisicao_de_equipamentos_para_monitoramento_de_temperatura____PA_0005416_10.2021.pdf
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E-mail - 0970472

Data de Envio: 
  08/11/2021 15:42:54

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

Para:
    vendas@unityinstrumentos.com.br

Assunto: 
  Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade de ambiente - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Em virtude de fracasso na licitação do Pregão Eletrônico TRE/AL nº 56/2021, solicitamos apresentação de
proposta de preço relativa à aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade
de ambiente dos data center, nos termos do Edital anexo.

Por oportuno, salientamos que a citada proposta deverá seguir todas as condições presentes no Edital, de
forma a viabilizar a contratação direta do objeto, considerando a figura do art. 24, V, da Lei nº 8.666/93.

Solicitamos, ainda, que a proposta seja encaminhada com cópia para o e-mail lisianacintra@gmail.com.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Edital_0960326_56___pe___aquisicao_de_equipamentos_para_monitoramento_de_temperatura____PA_0005416_10.2021___assinado.pdf
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E-mail - 0970475

Data de Envio: 
  08/11/2021 15:46:35

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

Para:
    pamela@medicalprodutos.com.br

Assunto: 
  Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade de ambiente - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Em virtude de fracasso na licitação do Pregão Eletrônico TRE/AL nº 56/2021, solicitamos apresentação de
proposta de preço relativa à aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade
de ambiente dos data center, nos termos do Edital anexo.

Por oportuno, salientamos que a citada proposta deverá seguir todas as condições presentes no Edital, de
forma a viabilizar a contratação direta do objeto, considerando a figura do art. 24, V, da Lei nº 8.666/93.

Solicitamos, ainda, que a proposta seja encaminhada com cópia para o e-mail lisianacintra@gmail.com.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Edital_0960326_56___pe___aquisicao_de_equipamentos_para_monitoramento_de_temperatura____PA_0005416_10.2021___assinado.pdf
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E-mail - 0970489

Data de Envio: 
  08/11/2021 15:55:12

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

Para:
    sac@formis.com.br

Assunto: 
   Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade de ambiente - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Em virtude de fracasso na licitação do Pregão Eletrônico TRE/AL nº 56/2021, solicitamos apresentação de
proposta de preço relativa à aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade
de ambiente dos data center, nos termos do Edital anexo.

Por oportuno, salientamos que a citada proposta deverá seguir todas as condições presentes no Edital, de
forma a viabilizar a contratação direta do objeto, considerando a figura do art. 24, V, da Lei nº 8.666/93.

Solicitamos, ainda, que a proposta seja encaminhada com cópia para o e-mail lisianacintra@gmail.com.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Edital_0959581_56___pe___aquisicao_de_equipamentos_para_monitoramento_de_temperatura____PA_0005416_10.2021.pdf
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E-mail - 0970499

Data de Envio: 
  08/11/2021 16:00:53

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

Para:
    comercial1@aiq.com.br

Assunto: 
  Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade de ambiente - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Em virtude de fracasso na licitação do Pregão Eletrônico TRE/AL nº 56/2021, solicitamos apresentação de
proposta de preço relativa à aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade
de ambiente dos data center, nos termos do Edital anexo.

Por oportuno, salientamos que a citada proposta deverá seguir todas as condições presentes no Edital, de
forma a viabilizar a contratação direta do objeto, considerando a figura do art. 24, V, da Lei nº 8.666/93.

Solicitamos, ainda, que a proposta seja encaminhada com cópia para o e-mail lisianacintra@gmail.com.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Edital_0960326_56___pe___aquisicao_de_equipamentos_para_monitoramento_de_temperatura____PA_0005416_10.2021___assinado.pdf
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E-mail - 0970504

Data de Envio: 
  08/11/2021 16:04:41

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

Para:
    licitacao@vidashopping.com.br

Assunto: 
  Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade de ambiente - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Em virtude de fracasso na licitação do Pregão Eletrônico TRE/AL nº 56/2021, solicitamos apresentação de
proposta de preço relativa à aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade
de ambiente dos data center, nos termos do Edital anexo.

Por oportuno, salientamos que a citada proposta deverá seguir todas as condições presentes no Edital, de
forma a viabilizar a contratação direta do objeto, considerando a figura do art. 24, V, da Lei nº 8.666/93.

Solicitamos, ainda, que a proposta seja encaminhada com cópia para o e-mail lisianacintra@gmail.com.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Edital_0959581_56___pe___aquisicao_de_equipamentos_para_monitoramento_de_temperatura____PA_0005416_10.2021.pdf
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E-mail - 0970509

Data de Envio: 
  08/11/2021 16:07:43

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

Para:
    t.lima@argiaengenharia.com.br

Assunto: 
  Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade de ambiente - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Em virtude de fracasso na licitação do Pregão Eletrônico TRE/AL nº 56/2021, solicitamos apresentação de
proposta de preço relativa à aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade
de ambiente dos data center, nos termos do Edital anexo.

Por oportuno, salientamos que a citada proposta deverá seguir todas as condições presentes no Edital, de
forma a viabilizar a contratação direta do objeto, considerando a figura do art. 24, V, da Lei nº 8.666/93.

Solicitamos, ainda, que a proposta seja encaminhada com cópia para o e-mail lisianacintra@gmail.com.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Edital_0959581_56___pe___aquisicao_de_equipamentos_para_monitoramento_de_temperatura____PA_0005416_10.2021.pdf
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E-mail - 0970519

Data de Envio: 
  08/11/2021 16:13:57

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

Para:
    licitalotus@gmail.com

Assunto: 
  Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade de ambiente - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Em virtude de fracasso na licitação do Pregão Eletrônico TRE/AL nº 56/2021, solicitamos apresentação de
proposta de preço relativa à aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade
de ambiente dos data center, nos termos do Edital anexo.

Por oportuno, salientamos que a citada proposta deverá seguir todas as condições presentes no Edital, de
forma a viabilizar a contratação direta do objeto, considerando a figura do art. 24, V, da Lei nº 8.666/93.

Solicitamos, ainda, que a proposta seja encaminhada com cópia para o e-mail lisianacintra@gmail.com.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Edital_0960326_56___pe___aquisicao_de_equipamentos_para_monitoramento_de_temperatura____PA_0005416_10.2021___assinado.pdf
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ORÇAMENTO INSMART - 0811321. 

 
Nome Empresarial: INSMART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.  
CNPJ: 11.042.902/0001-07 I.E. 148.728.706.110  
Telefone: (11) 4115-8545 e-mail: vendas@insmart.com.br Site: www.insmart.com.br  
Endereço: Rua Antônio de Barros, 1010, Sala 02. Bairro: Tatuapé. CEP: 03401-000  
Cidade: São Paulo. U.F. SP.  

Dados Bancários – Banco do Brasil Agência: 1204-1 Conta Corrente: 155053-5 

CLIENTE. 

 
Nome Empresarial: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL 
CNPJ:  
I.E.  

Contato: Lisiana Teixeira Cintra 

Telefone: 82 99301-0575 

E-mail: seic@tre-al.jus.br , lisianacintra@gmail.com  
Endereço:  
Bairro:  
CEP:  
Cidade:  

U.F:  

PRODUTOS. 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO Qt.  UNITÁRIO   DESCONTO   TOTAL  

Kit Term-2 Monitor de Temperatura e Umidade Relativa para Data Center Kit 

Term 2 Net. 

03 Pçs R$ 2.841,26 R$ 0,00 R$ 8.523,78 

Kit Term-1 Monitor de Temperatura e Umidade Relativa para Data Center Kit 

Term-1Net. 

05 Pçs. R$ 2.313,75 R$ 0,00 R$ 11.568,75 

Total – R$ 20.092,53 

 
PRAZO DE PAGAMENTO – 30 DDL (Mediante a aprovação cadastral). 
PRAZO DE ENTREGA – 15 dias úteis. 
FRETE – CIF 
VALOR TOTAL – R$ 20.092,53 
 
Orçamento com validade de 30 dias.  
Valor para faturamento mínimo de R$ 300,00. 
Empresa optante pelo simples nacional. 

 

Everton Martins         Data da Proposta 08/11/2021 
Dep. Comercial 
11 4115-8545 
11 98131-4817 
vendas@insmart.com.br  
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Monitor de Temperatura e Umidade Relativa para CPD Kit 
Term 2 Net 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Monitor de temperatura e umidade relativa para CPD Versão 2014 Kit de monitoramento, 

modelo Kit Term-2Net Agora, além dos recursos já conhecidos foram acrescentados: Alertas 

para umidade relativa e Gráficos de Temperatura e Umidade.Este é um produto indispensável 

para o monitoramento ambiental do CPD e prevenindo quanto às falhas no sistema de 
refrigeração e sobre aquecimento. 

 

 

 

 

Características. 
 

 

 

Kit Term-2Net ( 21,5 x 9,5 x 4,7 cm ) 
  

 Sensor + software completo de monitoramento 

 Sensor de temperatura e umidade relativa com conexão ethernet. 

 Display com 5,8 cm de altura dos dígitos, que permite boa visualização a até 20 metros 

de distância. 

 No display é exibida a hora certa, alternadamente com a temperatura e a umidade 

relativa. 

 A temperatura e umidade são exibidas com resolução em décimos. 

 Dimensões do sensor = 21,5 x 9,5 x 4,7 cm. 
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Software de monitoramento (acompanha os Kits acima). 
 

 Com capacidade de monitorar até 20 sensores na rede. 

 Alerta para temperaturas fora da faixa. 

 Alerta para umidade relativa fora da faixa. 

 Alerta por email. 

 Alerta por janela pop-up no windows. 

 Alerta por acionamento de discador telefônico (opcional). 

 Com ajuste de faixas de temperatura e umidade máx/min diferentes para 

cada sensor. 

 Publica a temperatura e umidade na Intranet, para visualização em 

tempo real via browser. 

 As leituras de temperatura e umidade são armazenadas em banco de 

dados. 

 Gera relatórios com as medidas de temperatura e umidade. 

 Gera gráficos de temperatura e de umidade. 

 

 

Discador telefônico, modelo DSC-Net (acessório opcional) 
 

 Com conexão ethernet 

 Memória para 6 números telefônicos diferentes. 

 Armazena mensagem de voz, de alerta, de até 20 segundos de duração. 

 Faz ligação para os números programados em caso de temperatura ou 

umidade excessivas no Data Center. 

 

 

Sensores adicionais aos Kits acima (1 software pode monitorar até 20 

sensores) 

 
 

 Sensor sem mostrador digital = Modelo Term-1Net. 

 Sensor com mostrador digital = Modelo Term-2Net. 
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Monitor de temperatura para Data Center Kit Term-1Net 
 

 

 

Descrição: 

 

Monitor de temperatura para Data Center Kit Term-1Net Sensor de temperatura sem mostrador 

digital ( 6 x 9,5 x 3,2 cm ) A temperatura e umidade são visualizadas na tela do computador 

Acompanha software completo de monitoramento 

 

Características: 

 

Sensores de temperatura e umidade ligados à rede Ethernet são monitorados por um software. Caso a 

temperatura no Data Center exceda os limites pré-definidos são acionados alarmes de alerta que podem 

ser: 1) Disparo de e-mails; 2) Abertura de uma tela pop-up no Windows; 3) Realização de ligações para 
números telefônicos através de um discador (opcional). 

Kit Term-1Net ( 6 x 9,5 x 3,2 cm ) 

  

 Sensor de temperatura sem mostrador digital 

 A temperatura e umidade são visualizadas na tela do computador 

 Acompanha software completo de monitoramento 

 Acessórios Opcionais 

Discador 

 

o Realiza ligação telefônica para os números programados caso a temperatura ambiente 

exceda os limites ajustados no software. Memória com a possibilidade de programação de 6 

números telefônicos diferentes. 
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Sensores adicionais 

 

o Sensor Modelo Term-1Net, sem mostrador digital. Conexão Ethernet. 

o Sensor Modelo Term-2Net, com mostrador digital. Conexão Ethernet. 

As medidas de temperatura e umidade relativa possuem resolução em décimos. (Por exemplo: 

Temperatura = 25,5ºC, Umidade = 88,2%.) 
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Item Descrição
Un

Medida
Marca Modelo Qtd

Valor 
Unitário

Valor 
Total

1

Monitor de Temperatura
e Umidade para Data Center. - Display de visualização 4 Digitos - modelo Term-2S;

B - Leitor de Temperatura e Umidade;
C - Cabo de ligação do Leitor ao Display com 10 centimetros;

D - Cabo de ligação do Leitor ao Display com 3 metros;
E - Manual de instalação do Sensor Term-2S;

F - 4 parafusos com buchas, para fixação na parede.
1 - Entrada de tensão 90~240Vac;

2 - Leitor de Temperatura e Umidade;
3 - Conector Ethernet RJ45;

4 - Botão de Reset;
5 - Display de visualização 4 Digitos - Hora/Temperatura/Umidade

pc ProDigital  Term-2S 3  R$   3.000,00  R$    9.000,00 

2

A - Sensor de Temperatura e Umidade - modelo Term-1S;
B - Leitor de Temperatura e Umidade;

C - Cabo de ligação do Leitor ao Sensor com 20 centimetros;
D - Cabo de ligação do Leitor ao Sensor com 1 metro;

E - Fonte de alimentação: entrada 90~250Vac, saída 6Vcc;
F - Manual de instalação do Sensor;

G - 4 parafusos com buchas, para fixação na parede.
1 - Conector da Fonte de Alimentação 6Vcc;

2 - Led indicador de Ligado/Desligado;
3 - Led de status da comunicação TCP/IP (pisca quando envia informação ao

computador);
4 - Leitor de Temperatura e Umidade;

5 - Conector Ethernet RJ45;
6 - Conector RS485 para Display (mostrador) Remoto;

7 - Botão de Reset.

pc ProDigital  Term-1S 5  R$   2.890,00  R$ 14.450,00 

Total geral:  R$ 23.450,00 

Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidad
e socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente em conformidade com a Instrução Normativa 
nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), nos casos em que a 
referidainstrução se aplicar ao objeto.

Declaração de que, nos preços unitário e total propostos estão inclusos, dentre
outros, todos os impostos, mão de obra de fabricação, armazenamento,
transporte, carga e descarga, leis sociais, impostos municipais, estaduais e
federais, encargos e custos financeiros, custos de embalagem, frete, seguro,
armazenamento provisório na fábrica, carga, transporte e descarga, enfim, tudo o
que for necessário para o fornecimento e entrega do objeto
Unidade da Federação na qual será emitido o documento fiscal:  SP

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte da aquisição dos materiais, 
tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir 
sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar a ata de Registro de Preços no prazo determinado no documento de convocação

Tiago de Azevedo Lima
Diretor

Pontal, terça-feira, 9 de novembro de 2021

Frete CIF
Garantia de 12 meses
Validade da Proposta 60 dias 
Prazo de entrega 30 (Trinta) dias a contar da apresentação da ordem de fornecimento

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE

Razão Social: Tiago de Azevedo Lima Maq e Equip
Nome Fantasia: Argia Engenharia e Comércio de Equipamentos

CNPJ: 37.641.908/0001-94
Endereço de faturamento: Rua Durval Carolo, 206 

Bairro: Orlando Fonseca  - Cidade: Pontal – SP  CEP: 14180-000 
E-mail: t.lima@argiaengenharia.com.br /  CEL: 19) 99755-4721

Responsável pela proposta: Tiago Lima 
RG: 45.492.027.1 / CPF 367.416.8383-36

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Conta Corrente:
Banco do Brasil
Agência: 3034-1

Conta Corrente: 30155-8
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MANUAL DE INSTALAÇÃO
Sensor Term-1S

Monitor de Temperatura
e Umidade para Data Center
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Prezado Cliente;

O Monitor de Temperatura e Umidade para Data Center é um produto especialmente
desenvolvido para acompanhar a variação de temperatura e umidade em ambientes de
Data Center, permitindo que se estabeleça uma faixa segura de temperatura ambiente.
Quando a temperatura ultrapassar uma faixa pré-estabelecida, o software acionará o envio
de e-mails de alerta e também a discagem para até 6 números telefônicos (recurso
opcional).

A principal finalidade deste produto é de evitar a queda do servidor por problemas
relacionados à temperatura ambiente. Além disto a visualização da umidade relativa
permite um completo acompanhamento das condições ambientais do seu Data Center.

Esperamos com este produto contribuir para a eficiência dos negócios de sua empresa.

Nossos sinceros votos de sucesso!

1- ÍNDICE

Março/18

Itens                                                                                                                          pág.
1. Índice.........................................................................................................................2

2. Descrição do Sensor Term-1S............................................................................................3

3. Instalação do Sensor Term-1S ...............................................................................4

4. Instalação do Display Remoto....................................................................................5

5. Configuração do Sensor Term-1S..........................................................................6

5.1. Opções de Rede................................................................................................7

5.2. Opções Gerais...................................................................................................8

5.3. Reset do sensor...........................................................................................8

6. Protocolo SNMP.............................................................................................9

7. Características Técnicas .............................................................................................10

7.1. Características técnicas do Sensor Term-1S...........................................10

7.2. Observações sobre o cabo entre o sensor e o leitor de temp e umid.....10

7.3. Características técnicas do Leitor de temp e umidade...............................11

8. Termo de Garantia .......................................................................................................12
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2 -  DESCRIÇÃO DO SENSOR TERM-1S

O Sensor Term-1S é composto dos seguintes itens:

A - Sensor de Temperatura e Umidade - modelo Term-1S;
B - Leitor de Temperatura e Umidade;
C - Cabo de ligação do Leitor ao Sensor com 20 centimetros;
D - Cabo de ligação do Leitor ao Sensor com 1 metro;
E - Fonte de alimentação: entrada 90~250Vac, saída 6Vcc;
F - Manual de instalação do Sensor;
G - 4 parafusos com buchas, para fixação na parede.

1 - Conector da Fonte de Alimentação 6Vcc;
2 - Led indicador de Ligado/Desligado;
3 - Led de status da comunicação TCP/IP (pisca quando envia informação ao
computador);
4 - Leitor de Temperatura e Umidade;
5 - Conector Ethernet RJ45;
6 - Conector RS485 para Display (mostrador) Remoto;
7 - Botão de Reset.

Sensor Term-1S

1

6

2 3

4

5

7
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3 - INSTALAÇÃO DO SENSOR TERM-1S

A instalação do Sensor Term-1S é muito simples, consiste nos seguintes passos:

1 - Conecte o Leitor de Temperatura e Umidade ao Sensor Term-1S utilizando o cabo
que acompanha o produto.
2 - Ligue o Sensor Term-1S na rede elétrica utilizando a fonte de alimentação de 6Vcc
que acompanha o produto.
3 - Conecte o Sensor Term-1S a um switch.
4 - Configure o sensor de acordo com os parâmetros do item 5 deste manual.
5 - Instale e configure o software Monitor de Temperatura (ver manual do Software do
Monitor de Temperatura).

Fonte 6 Vcc

Sensor Term-1S

Cabo de Rede

Observação:
Se possível a instalação deve ser efetuada por um Técnico de Informática.
Este produto não é acompanhado do Switch nem cabos para conexão ao mesmo.

Switch
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4 - INSTALAÇÃO DO DISPLAY REMOTO - Opcional

O Sensor Term-1S possui uma saída de comunicação RS485 que permite a ligação a
um Display Remoto (modelo RDI-3), para visualização da temperatura e umidade a uma
distância de até 60 metros, dependendo do modelo adquirido.

É possível ligar o Display Remoto a uma distância de comunicação de até 1.200 metros
através do Sensor Term-1S utilizando um par de fios trançado (o mesmo utilizado em rede
telefônica interna), conforme imagem abaixo:

4.1 - Características técnicas do Display Remoto:

Tensão de alimentação:  90 ~ 250Vca.

Dimensões: Modelo RDI-3P = 21,5 x 9,5 x 5,2 cm - peso aprox. 1,0 kg.

Modelo RDI-3M = 38,0 x 14,5 x 6,6 cm - peso aprox. 2,5 kg.

Modelo RDI-3G = 50,0 x 19,5 x 7,3 cm - peso aprox. 3,8 kg.

Comunicação de dados:  RS-485 (comunicação com o sensor Term-1S).

Display Remoto (modelo RDI-3)

Distâcia máxima
permitida: 1200 m
(par trançado)

Sensor
(modelo Term-1S)

Conector de comunicação
entre o Display Remoto e o
Sensor Term-1S.

Entrada de alimentação (90 a
240VAC);
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5 - CONFIGURAÇÃO DO SENSOR TERM-1S

Para configurar o Sensor Term-1S, você deve acessar o menu de configurações
do mesmo utilizando um Navegador Web (Internet Explorer, Google Chrome, FireFox, ou
outros).

É necessário que você tenha um computador ou notebook cujo endereço IP seja
do grupo e classe 192.168.1, por exemplo, seu computador ou notebook pode ter o endereço
IP 192.168.1.10.

O Sensor Term-1S conectado diretamente à porta ethernet deste computador ou
então ligado a um switch ou roteador onde o computador esteja também ligado.

Abra o navegador internet deste computador ou notebook, e na barra de navegação
digite o endereço:  http://192.168.1.100 - Este é o endereço IP padrão de fábrica para todos
os Sensores Term-1S produzidos pela Pró-Digital.

Seguindo os passos descritos você deverá visualizar a tela acima, que é a tela de
configuração do sensor.

Agora, em "Opções de rede" você poderá definir um novo endereço IP para o Sensor
Term-1S de acordo com o que seja mais adequado para sua rede.

Nas páginas seguintes você encontra a descrição de configuração das demais
opções:

5.1 - Opções de rede: Configura os parâmetros para sua rede.
5.2 - Opções gerais: Outros ajustes de configurações do Sensor.
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5.1 - Opções de rede

5.1.1  -  Endereço IPv4: É o endereço de IP que o sensor terá na sua rede. Certifique-se de
escolher um endereço livre para não conflitar com algum PC ou qualquer outro dispositivo.

5.1.2 - Mascara de Sub-rede e Endereço do Gateway: Para identificar o Endereço do
Gateway e Máscara de Sub-rede da sua rede você pode utilizar o prompt de comando do
Dos (cmd) e executar o comando "ipconfig", conforme demonstrado na tela abaixo.

No exemplo acima a Máscara de Sub-rede é "255.255.255.0" e o endereço
do Gateway é "192.168.1.1".

5.1.3 - Comunidade SNMP (leitura): como padrão de fábrica a "Comunidade SNMP"
(comunity) vem configurado como "public", podendo entretando ser alterada pelo usuário
conforme desejado pelo mesmo.
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5.2 - Opções gerais:  Permite a configuração de outros recursos do Sensor Term-1S como
habilitar e alterar a senha de acesso ao sensor e verificar a temperatura e umidade.

5.2.1 - Ativar Senha: Ao ativar esta opção, sempre que você acessar o sensor Term-1S
através do navegador Web aparecerá uma caixa onde deve-se digitar o nome do usuário
e a senha. De fábrica o sensor já vem com a configuração abaixo.

Usuário: ADMIN
Senha: 1234.

5.2.2 - Alterar a Senha: Para alterar a senha de acesso no sensor, clique na opção "Alterar
Senha", digite a senha atual e em seguida escolha uma nova senha entre 6 e 8 dígitos e
clique em "Salvar".  Guarde a senha com cuidado. Se perder você será obrigado a retornar
às configuraçãos de fábrica.

5.2.3 - Verificar Temperatura e Umidade: Alem de visualizar a temperatura e umidade do
sensor Term-1S pelo software, também é possivel ter acesso as estas informações pelo
navegador web.

5.3 - Retorno às configurações de fábrica (reset): Caso por algum motivo seja desejado
retornar o equipamento às configurações de fabrica você deve manter pressionado o
botão de reset que se encontra localizado na lateral do gabinete por 5 segundos. Após este
procedimento o equipamento volta ao seu endereço IP padrão: 192.168.1.100.
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6 - PROTOCOLO SNMP

O sensor Term-1S também funciona com o protocolo SNMP, permitindo que
seja monitorado por software de monitoramento como: Nagios, PRTG, Zabbix, Cacti,
etc.

 Para configurar os softwares acima para que possam fazer a leitura do
sensor Term-1S pode-se utilizar os parâmetros OID a seguir:

OID: 1.3.6.1.4.1.48430.1.1.2.1 (read only - string)
Descrição: leitura da temperatura em Celsius. (unidade = ºC)
Exemplo de leitura: 25,3ºC é lido como "25.3".
Erro na sonda (sensor no cabo) é lido como: " ".

OID: 1.3.6.1.4.1.48430.1.1.2.3 (read only - string)
Descrição: leitura da umidade relativa. (unidade = %)
Exemplo de leitura: 63,4% é lido como "63.4".
Erro na sonda (sensor no cabo) é lido como: " "

OID: 1.3.6.1.4.1.48430.1.1.3.1 (read only - inteiro x 10)
Descrição: leitura da temperatura em Celsius (unidade = ºC)
Exemplo de leitura: 25,3ºC é lido como "253"
Erro na sonda (sensor no cabo) é lido como: NULL

OID: 1.3.6.1.4.1.48430.1.1.3.3 (read only - inteiro x 10)
Descrição: leitura da umidade relativa (unidade = %)
Exemplo de leitura: 63,4% é lido como "634"
Erro na sonda (sensor no cabo) é lido como: NULL

OID: 1.3.6.1.4.1.48430.1.1.4.1 (read only - inteiro)
Descrição: estado da sonda (sensor no cabo)
Sonda ok é lido como: "1".
Falha na sonda é lido como: "0".
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7 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

7.1 - Características técnicas do Sensor Term-1S

Tensão de alimentação: Fonte de alimentação: entrada 90~250Vac saída 6Vcc.

Dimensões: 71mm x 101mm x 34mm.- peso aprox. 200g.

Material da caixa: PSAI - Poliestireno de alto-impacto.

Comunicação de dados: TCP/IP - Comunica com o computador.

RS-485 - Comunica com o Display Remoto.

Protocolo SNMP: versão v2c

7.2 - Observações sobre o cabo entre o sensor e o Leitor de temperatura e umidade:

O Sensor Term-1S é fornecido com dois cabos de ligação entre o Sensor e o Leitor
de Temperatura e Umidade, conforme descritos abaixo:

1 cabo com 20 cm de comprimento
1 cabo com 1 metro de comprimento

Para este cabo admite-se um comprimento de até 10 metros. Caso a instalação do
sensor requeira um cabo mais longo do que os 2 fornecidos com o produto, um novo cabo
poderá ser montado pelo próprio cliente, utilizando-se para isto conectores "RJ9" nas 2
pontas do mesmo.

É importante lembrar que em um lado do cabo o conector RJ9 deve ser ligado
invertido em relação ao conector RJ9 ligado do outro lado. Pode-se utilizar os cabos
fornecidos com o produto como modelos para a construção de um novo cabo.

Caso necessário, pode ser solicitado à Pró-Digital o fornecimento de um cabo no
comprimento desejado. Para isto contate com o setor de vendas.

Cabos com comprimento superior a 10 metros não são técnicamente indicados
podendo causar mal funcionamento do equipamento.

Também, cabos cortados ou emendados podem não funcionar corretamente.

Cabo

Leitor de temperatura
e umidadeSensor
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7.3 - Características técnicas do "Leitor de Temperatura e Umidade"

TEMPERATURA

Faixa de medição: -10ºC a +50ºC.
Resolução da medida: 0,1ºC em toda a faixa.
Tempo de resposta: até 30s com ar em movimento suave.
Precisão: Ver figura abaixo.

UMIDADE

Faixa de medição: 00,0 a 99,9% da umidade relativa (UR).
Resolução da medida: 0,1% em toda a faixa.
Tempo de resposta: 8 segundos na faixa de 10 a 80%, com ar em movimento suave. No
restante da faixa, até 48 horas.
Precisão: Ver figura abaixo.

Observações:
Tolerância típica e máxima para umidade relativa na faixa de 25ºC.
Tempo de aquecimento para atender as especificações de  temperatura e

umidade acima: 15 minutos
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8 - TERMO DE GARANTIA

O Sensor Term-1S para Data Center é garantido contra defeitos de fabricação ou
funcionamento anormal que por ventura venha a apresentar, pelo prazo de 24
meses a partir da data de compra.

Este equipamento perderá sua garantia se;

1) Não forem respeitadas as recomendações deste manual.

2) Ocorrer a ligação deste produto em corrente elétrica inadequada.

3) As avarias ou defeitos eventualmente apresentados forem provoca
dos por fatores externos, tais como: descargas atmosféricas, intempries,
inundações, fogo, vandalismo, transporte inadequado e outros.

No caso de ocorrerem defeitos dentro ou fora do período de garantia, o sensor
deverá ser remetido por SEDEX à PRÓ-DIGITAL, cujo endereço consta no final
desta página, juntamente com uma descrição clara e detalhada do defeito.

Para sugestões, dúvidas ou outros comentários sobre este produto, entre em
contato com:

- suporte@prodigital.com.br
- suporte técnico: 41 3071-5954.
- atendimento geral: 41 3015-5959.
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MANUAL DE INSTALAÇÃO
Sensor Term-2S

Monitor de Temperatura
e Umidade para Data Center
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Prezado Cliente;

O Monitor de Temperatura e Umidade para Data Center é um produto especialmente
desenvolvido para acompanhar a variação de temperatura e umidade em ambientes de
Data Center, permitindo que se estabeleça uma faixa segura de temperatura ambiente.
Quando a temperatura ultrapassar uma faixa pré-estabelecida, o software acionará o envio
de e-mails de alerta e também a discagem para até 6 números telefônicos (recurso
opcional).

A principal finalidade deste produto é de evitar a queda do servidor por problemas
relacionados à temperatura ambiente. Além disto a visualização da umidade relativa
permite um completo acompanhamento das condições ambientais do seu Data Center.

Esperamos com este produto contribuir para a eficiência dos negócios de sua empresa.

Nossos sinceros votos de sucesso!
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1 - Entrada de tensão 90~240Vac;
2 - Leitor de Temperatura e Umidade;
3 - Conector Ethernet RJ45;
4 - Botão de Reset;
5 - Display de visualização 4 Digitos - Hora/Temperatura/Umidade

2 - DESCRIÇÃO DO SENSOR TERM-2S

O Sensor Term-2S é composto dos seguintes itens:

A - Display de visualização 4 Digitos - modelo Term-2S;
B - Leitor de Temperatura e Umidade;
C - Cabo de ligação do Leitor ao Display com 10 centimetros;
D - Cabo de ligação do Leitor ao Display com 3 metros;
E - Manual de instalação do Sensor Term-2S;
F - 4 parafusos com buchas, para fixação na parede.

Sensor Term-2S

2

3

15

4
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3 - INSTALAÇÃO DO SENSOR TERM-2S

Observação:
Se possível a instalação deve ser efetuada por um Técnico de Informática.
Este produto não é acompanhado do Switch nem cabos para conexão ao mesmo.

A instalação do Sensor Term-2S é muito simples, consiste nos seguintes passos:

1 - Conecte o Leitor de Temperatura e Umidade ao Display utilizando o cabobque
acompanha o produto.
2 - Ligue o Sensor Term-2S na rede elétrica 90~240Vca.
3 - Conecte o Sensor Term-2S a um switch.
4 - Configure o sensor de acordo com os parâmetros do item 4 deste manual.
5 - Instalar e configure o software Monitor de Temperatura (ver manual do Software
do Monitor de Temperatura).

Sensor Term-2S

Switch

Rede elétrica

Cabo de Rede
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4 - CONFIGURAÇÃO DO SENSOR TERM-2S

Para configurar o Sensor Term-2S, você deve acessar o menu de configurações
do mesmo utilizando um Navegador Web (Internet Explorer, Google Chrome, FireFox, ou
outros).

É necessário que você tenha um computador ou notebook cujo endereço IP seja
do grupo e classe 192.168.1, por exemplo, seu computador ou notebook pode ter o endereço
IP 192.168.1.10.

O Sensor Term-2S conectado diretamente à porta ethernet deste computador ou
então ligado a um switch ou roteador onde o computador esteja tabém ligado.

Abra o navegador internet deste computador ou notebook, e na barra de navegação
digite o endereço:  http://192.168.1.100 - Este é o endereço IP padrão de fábrica para todos
os Sensores Term-2S produzidos pela Pró-Digital.

Seguindo os passos descritos você deverá visualizar a tela acima, que é a tela de
configuração do sensor.

Agora, em "Opções de rede" você poderá definir um novo endereço IP para o Sensor
Term-2S de acordo com o que seja mais adequado para sua rede.

Nas páginas seguintes você encontra a descrição de configuração das demais
opções:

4.1 - Opções de rede: Configura os parâmetros para sua rede.
4.2 - Opções gerais: Outros ajustes de configurações do Sensor.
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4.1 - Opções de rede

4.1.1  -  Endereço IPv4: É o endereço de IP que o sensor terá na sua rede. Certifique-se de
escolher um endereço livre para não conflitar com algum PC ou qualquer outro dispositivo.

4.1.2 - Mascara de Sub-rede e Endereço do Gateway: Para identificar o Endereço do
Gateway e Máscara de Sub-rede da sua rede você pode utilizar o prompt de comando do
Dos (cmd) e executar o comando "ipconfig", conforme demonstrado na tela abaixo.

Neste exemplo a Máscara de Sub-rede é "255.255.255.0" e o endereço do Gateway
é "192.168.1.1".

4.1.3 - Comunidade SNMP (leitura): como padrão de fábrica a "Comunidade SNMP"
(comunity) vem configurado como "public", podendo entretando ser alterada pelo usuário
conforme desejado pelo mesmo.
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4.2 - Opções gerais

Permite a configuração de outros recursos do Sensor Term-2S como habilitar e
alterar a senha de acesso ao sensor, configurar o modo de exibição do Display, ajustar
horario e verificar a temperatura e umidade.

4.2.1 - Ativar Senha

Ao ativar esta opção, sempre que você acessar o sensor Term-2S através do
navegador Web aparecerá uma caixa onde deve-se digitar o nome do usuário e a senha.
De fábrica o sensor já vem com a configuração abaixo.

Usuário: ADMIN
Senha: 1234.

4.2.2 - Alterar a Senha

Para alterar a senha de acesso no sensor, clique na opção "Alterar Senha", digite
a senha atual e em seguida escolha uma nova senha entre 6 e 8 dígitos e clique em "Salvar".

Guarde a senha com cuidado. Se perder você será obrigado a retornar às
configuraçãos de fábrica.

4.2.3 - Configurar Display

Nesta opção pode-se alterar o tempo de exibição da hora, temperatura e da
umidade no Display do Term-2S  de 1 a 10 segundos. Também é possível escolher entre
mostrar apenas a hora, apenas a temperatura ou apenas a umidade no Display.
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4.3 - Retorno às configurações de fábrica (reset)

Caso por algum motivo seja desejado retornar o equipamento às configurações
de fabrica você deve mantenha pressionado o botão de reset que se encontra localizado
na lateral do gabinete por 5 segundos. Após este procedimento o equipamento volta ao
seu endereço IP padrão: 192.168.1.100.

4.2.5 - Verificar Temperatura e Umidade

Alem de visualizar a temperatura e umidade do sensor pelo display, também é
possivel ter acesso as mesmas informações pelo navegador web, caso o display
esteja em um local distante de onde você esteja no momento.

Sensor Term-2S

Local onde fica o
"Botão de Reset"
(oculto, um pouco
para dentro do
gabinete).

Para pressionar o botão de reset utilize um chave de fenda ou clips, uma vez que este
botão fica um pouco parar dentro do gabinete do sensor, para evitar que seja indevidamente
pressionado, por curiosos, por exemplo.

4.2.4 - Ajustar horário

Permite ajustar as horas e minutos do display Term-2S, alterando tbm o seu
formato de exibição entre 12H ou 24H.
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O sensor Term-2S também funciona com o protocolo SNMP, permitindo que
seja monitorado por software de monitoramento como: Nagios, PRTG, Zabbix, Cacti,
etc.

Para configurar os softwares acima para que possam fazer a leitura do sensor
Term-2S pode-se utilizar os parâmetros OID a seguir:

OID: 1.3.6.1.4.1.48430.1.1.2.1 (read only - string)
Descrição: leitura da temperatura em Celsius. (unidade = ºC)
Exemplo de leitura: 25,3ºC é lido como "25.3".
Erro na sonda (sensor no cabo) é lido como: " ".

OID: 1.3.6.1.4.1.48430.1.1.2.3 (read only - string)
Descrição: leitura da umidade relativa. (unidade = %)
Exemplo de leitura: 63,4% é lido como "63.4".
Erro na sonda (sensor no cabo) é lido como: " "

OID: 1.3.6.1.4.1.48430.1.1.3.1 (read only - inteiro x 10)
Descrição: leitura da temperatura em Celsius (unidade = ºC)
Exemplo de leitura: 25,3ºC é lido como "253"
Erro na sonda (sensor no cabo) é lido como: NULL

OID: 1.3.6.1.4.1.48430.1.1.3.3 (read only - inteiro x 10)
Descrição: leitura da umidade relativa (unidade = %)
Exemplo de leitura: 63,4% é lido como "634"
Erro na sonda (sensor no cabo) é lido como: NULL

OID: 1.3.6.1.4.1.48430.1.1.4.1 (read only - inteiro)
Descrição: estado da sonda (sensor no cabo)
Sonda ok é lido como: "1".
Falha na sonda é lido como: "0".

5 - PROTOCOLO SNMP
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6 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6.1 - Sensor Term-2S

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:  entrada 90 ~ 250Vca  /  60Hz.

PRECISÃO DO RELÓGIO:  ±1 Minuto/Ano ou ±2 ppm (0°C to +40°C).

BATERIA INTERNA: Lítio-carbono 3 Volts.

DIMENSÕES: Modelo Term-2S - 22,0 x 10,3 x 5,4 cm - peso aprox. 500g.

MATERIAL DA CAIXA: PSAI - Poliestireno de alto-impacto.

COMUNICAÇÃO DE DADOS: TCP/IP - Comunica com a porta Ethernet do computador.

Protocolo SNMP: versão v2c

6,2 - Observações sobre o cabo entre o display e o leitor de temperatura e umidade:

O Sensor Term-2S é fornecido com dois cabos de ligação entre o Display e o Leitor
de Temperatura e Umidade, conforme descritos abaixo:

1 cabo com 10 centimetros de comprimento
1 cabo  com 3 metros de comprimento

Para o cabo acima admite-se um comprimento de até 10 metros. Caso a instalação
do sensor exija um cabo mais longo do que os 2 fornecidos com o produto, um novo cabo
poderá ser montado pelo próprio cliente, utilizando-se para isto conectores "RJ9" nas 2
pontas do mesmo.

É importante lembrar que em um lado do cabo o conector RJ9 deve ser ligado
invertido em relação ao conector RJ9 ligado do outro lado. Pode-se utilizar os cabos
fornecidos com o produto como modelos para a construção de um novo cabo.

Caso necessário, pode ser solicitado à Pró-Digital o fornecimento de um cabo no
comprimento desejado. Para isto contacte com o setor de vendas.

Cabos com comprimento superior a 10 metros não são técnicamente indicados
podendo causar mal funcionamento do equipamento.

Também, cabos cortador ou emendados podem não funcionar corretamente.

Leitor de Temperatura e
Umidade.

Cabo de ligação entre o
Display e o  Leitor de
Temperatura e Umidade.

Sensor Term-2S

Display
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6.3 - Características técnicas do "Leitor de Temperatura e Umidade"

TEMPERATURA

Faixa de medição: -10ºC a +50ºC.
Resolução da medida: 0,1ºC em toda a faixa.
Tempo de resposta: até 30s com ar em movimento suave.
Precisão: Ver figura abaixo.

UMIDADE

Faixa de medição: 00,0 a 99,9% da umidade relativa (UR).
Resolução da medida: 0,1% em toda a faixa.
Tempo de resposta: 8 segundos na faixa de 10 a 80%, com ar em movimento suave.
No restante da faixa, até 48 horas.
Precisão: Ver figura abaixo.

Observação:
Tolerância típica e máxima para umidade relativa na faixa de 25ºC.
Tempo de aquecimento para atender as especificações de  temperatura e

umidade acima: 15 minutos

Proposta - ARGIA (0971122)         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 338



PRÓ-DIGITAL INDÚSTRIA ELETRÔNICA
Rua Inacio Lustosa, 1218 - Bairro São Francisco

CEP 80.510-000 - Curitiba/PR
www.prodigital.com.br

7 - TERMO DE GARANTIA

O Sensor Term-2S para Data Center é garantido contra defeitos de fabricação ou
funcionamento anormal que por ventura venha a apresentar, pelo prazo de 24
meses a partir da data de compra.

Este equipamento perderá sua garantia se;

1) Não forem respeitadas as recomendações deste manual.

2) Ocorrer a ligação deste produto em corrente elétrica inadequada.

3) As avarias ou defeitos eventualmente apresentados forem provoca
dos por fatores externos, tais como: descargas atmosféricas, intempries,
inundações, fogo, vandalismo, transporte inadequado e outros.

No caso de ocorrerem defeitos dentro ou fora do período de garantia, o sensor
deverá ser remetido por SEDEX à PRÓ-DIGITAL, cujo endereço consta no final
desta página, juntamente com uma descrição clara e detalhada do defeito.

Para sugestões, dúvidas ou outros comentários sobre este produto, entre em
contato com:

- suporte@prodigital.com.br
- suporte técnico: 41 3071-5954.
- atendimento geral: 41 3015-5959.
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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 COINF,
 
Encaminho as propostas constantes dos

eventos 0970572, 0970672 e 0971150 para que, de forma
preliminar, seja analisada a conformidade com as
especificações constantes do Edital - 0960326.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 09/11/2021, às 14:32, 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
0971150 e o código CRC D18BAEE8.

0005416-10.2021.6.02.8000 0971150v1
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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 SEIC
 
Sra. Chefe,
 
Em ateanção ao Despacho SEIC 0971150, informo

que as propostas constantes dos
eventos 0970572, 0970672 e 0971150 estão com
conformidade técnica com as especificações do Edital -
 0960326, sem prejuízo de análise de conformidade
inafastável dos bens eventual adquiridos e entregues.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 09/11/2021, às 15:13, 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
0971194 e o código CRC 1DDA35C1.

0005416-10.2021.6.02.8000 0971194v1
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Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 11/11/2021 18:12:34 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ: 11.042.902/0001-07 
 
 
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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E-mail - 0972568

Data de Envio: 
  11/11/2021 17:37:43

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

Para:
    vendas@insmart.com.br

Assunto: 
  Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade de ambiente - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezado(a),

Para darmos continuidade à aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade
de ambiente dos data center, conforme proposta anexa, solicitamos:

1 - preenchimento e assinatura da Declaração de Inexistência de Nepotismo, podendo ser utilizado o
modelo abaixo, caso entenda conveniente;

2 - documentação relacionada à habilitação jurídica:
Habilitação jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
Obs.: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

3 - as declarações a seguir:
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 materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991.

4 - consultas em nome do sócio majoritário:
a) Certidão negativa de licitantes inidôneos - TCU; e
b) Certidão - Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNJ.

Aguardamos,

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra - 82 99301 0575
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Seção de Instrução de Contratações - SEIC / TRE-AL
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.

NOME DA PESSOA JURÍDICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº .., situada na (Rua/Av) ,
(bairro) ., (cidade-estado), representada por seu sócio, (nome da pessoa), CPF nº , carteira de identidade
nº .. , expedida por SSP ., brasileiro(a), (estado civil), com domicílio na (Rua/Av)., nº, (bairro),
(cidade/estado), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO
SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau,
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS,
ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal
daquele Tribunal.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade
de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

Maceió, de de 2021.

(assinatura e carimbo, se houver, com nome da pessoa física OU da empresa e do representante/sócio)"

Anexos:
    Proposta_0970572_ORCAMENTO_Tribunal_Regional_Eleitoral_de_Alagoas___TRE.AL___0811321__1__mesclado.pdf
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00056/2021

 
Às 20:04 horas do dia 11 de novembro 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 0005416-10.2021,
Pregão nº 00056/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Termohigrômetro
Descrição Complementar: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ITEM 01 - TERMOHIGRÔMETRO TIPO 1 1. Medidor de
temperatura e umidade para ambientes internos; 2. Deve ter conectividade com rede Ethernet, por meio de interface RJ-
45; 3. Display LCD/LED ou similar, que permita a visualização instantânea dos elementos monitorados
(temperatura/umidade): 1. Os dígitos devem ter altura mínima de 5cm, para permitir a vi-zualização a média distância;
2. As informações devem ser exibidas de forma alternada e com resolução em décimos (Exemplo: 29.1°); 4. Devem ser
fornecidos 02 cabos, sendo um com 10cm e outro com 03 metros de comprimento, para interligação entre o sensor de
tempetura/umidade e o display; 5. Compatibilidade com o protocolo SNMP de maneira a permitir que softwares de
monitoramento, tais como Zabbix, tenham acesso aos dados coletados; 6. Deve acompanhar software para
gerenciamento gerenciamento do equipamento, com pelo menos as seguintes funcionalidades: 1. Geração de relatórios;
2. Gráficos de temperatura e umidade; 3. Envio de alertas por e-mail. 7. Garantia mínima do fabricante: 24 (vinte e
quatro) meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.397,0500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado no
julgamento

03/11/2021
17:23:53 - Item cancelado no julgamento. Motivo: A PROPOSTA NÃO ATENDE

AOS REQUISITOS TÉCNICOS DO EDITAL

Homologado 11/11/2021
20:04:21

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 2
Descrição: Termohigrômetro
Descrição Complementar: TERMOHIGRÔMETRO TIPO 2 1. Medidor de temperatura e umidade para ambientes internos;
2. Deve ter conectividade com rede Ethernet, por meio de interface RJ-45; 3. Devem ser fornecidos 02 cabos, sendo um
com 10cm e outro com 03 metros de comprimento, para interligação entre o sensor de tempetura/umidade e o
equipamento; 4. Compatibilidade com o protocolo SNMP de maneira a permitir que softwares de monitoramento, tais
como Zabbix, tenham acesso aos dados coletados; 5. Deve acompanhar software para gerenciamento gerenciamento do
equipamento, com pelo menos as seguintes funcionalidades: 1. Geração de relatórios; 2. Gráficos de temperatura e
umidade; 3. Envio de alertas por e-mail. 6. Garantia mínima do fabricante: 24 (vinte e quatro) meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 14.600,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado no
julgamento

03/11/2021
17:24:07 - Item cancelado no julgamento. Motivo: A PROPOSTA NÃO ATENDE

AOS REQUISITOS TÉCNICOS DO EDITAL
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Homologado 11/11/2021
20:04:23

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, 11 de novembro de 2021.
Em face da Decisão 2622, da Presidência

(doc. 09695750, foi juntado aos autos o Termo de
Homologação do PE 56/2021 (doc. 0972682).

Isto posto, devolvo os autos à SEIC, para
continuidade da instrução da contratação direta.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/11/2021, às 20:08, 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
0972683 e o código CRC A506F897.

0005416-10.2021.6.02.8000 0972683v1
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INSMART – Comércio de Equipamentos Ltda. - ME 
Rua Antônio de Barros, 1010 sala 02 – CEP 03401-000 – Tatuapé  – São Paulo/S P                           FONE (11) 4115-8545 

CNPJ: 11.042.902/0001-07     I.E. 148.728.706.110                                          e-mail : insmart@insmart.com.br 

 

 
DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 
Pelo presente instrumento, a empresa Insmart Comercio de Equipamentos Ltda, CNPJ nº 11.042.902.0001.07 com sede na Rua Antonio de Barros N 

1010 sala 2 – Tatuapé – CEP 03401-000 – São Paulo - SP através de seu representante legal infra-assinado, que:  
(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 

nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam 
ao seu desenquadramento desta situação. *Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa. 
 1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de 

idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.  
2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, 

estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a 

contratar com o poder público.  

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.  

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

 6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município,que o 
responsável legal da empresa é o Sr Alexandre Oliveiros Bicalho, Portador do RG sob nº 29.459.152-7 e CPF nº 327.553.748-29 cuja função/cargo é 

sócio administrador, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato. 
7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual 

contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: E-mail: 

insmart@insmart.com.br Telefone: (11) 4115-8545  

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob 
pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

9) Declaramos que a proposta foi elaborada de forma independente, sem qualquer interferência de terceiros. 

10) Declaramos que não empregamos menores de 18 anos 
11) Declaramos que os materiais sejam confeccionados 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 

São Paulo, 12 de novembro de 2021. 

 

Alexandre Oliveiros Bicalho 
Sócio-Adm. 

RG: 29.459.152-7 

CPF: 327.553.748-29 
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INSMART – Comércio de Equipamentos Ltda. - ME 
Rua Antônio de Barros, 1010 sala 02 – CEP 03401-000 – Tatuapé  – São Paulo/S P                           FONE (11) 4115-8545 

CNPJ: 11.042.902/0001-07     I.E. 148.728.706.110                                          e-mail : insmart@insmart.com.br 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 

07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016. 

 

 

 
Pelo presente instrumento, a empresa Insmart Comercio de Equipamentos Ltda, CNPJ nº 11.042.902.0001.07 com sede na Rua Antonio de Barros N 
1010 sala 2 – Tatuapé – CEP 03401-000 – São Paulo - SP através de seu representante legal, o senhor Alexandre Oliveiros Bicalho, portador do RG 

29.459.152-7 SSP e do CPF 327.553.748-29 Declara, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº 07/2005, com 

redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 
ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal daquele Tribunal. 

 
Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação 

de sanções civis, administrativas, como a sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo: 
 

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 

da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 
(um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

 
 

São Paulo, 12 de novembro de 2021. 

 

Alexandre Oliveiros Bicalho 
Sócio-Adm. 

RG: 29.459.152-7 

CPF: 327.553.748-29 
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E-mail - 0973845

Data de Envio: 
  16/11/2021 16:18:56

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

Para:
    vendas@insmart.com.br

Assunto: 
  Aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade de ambiente - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezado(a),

Para darmos continuidade à aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade
de ambiente dos data center, conforme proposta anexa, reitereamos a apresentação das documentações
abaixo:

1 - documentação relacionada à habilitação jurídica:
Habilitação jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
Obs.: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

2 - consultas em nome do sócio majoritário:
a) Certidão negativa de licitantes inidôneos - TCU; e
b) Certidão - Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNJ.

Aguardamos,

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra - 82 99301 0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC / TRE-AL
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Proposta_0970572_ORCAMENTO_Tribunal_Regional_Eleitoral_de_Alagoas___TRE.AL___0811321__1__mesclado.pdf
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/11/2021 às 17:29) 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 327.553.748-29.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6194.14C2.0277.5594 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 16/11/2021 as 17:29:54 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES

NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

 

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

 

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO

SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

EMPRESA

NIRE 

35223377651

REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO 

10/08/2009

INÍCIO DAS ATIVIDADES 

16/07/2009

PRAZO DE DURAÇÃO 

NOME COMERCIAL 

INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

TIPO JURÍDICO 

SOCIEDADE LIMITADA (M.E.)

C.N.P.J. 

11.042.902/0001-07

ENDEREÇO 

RUA ANTONIO DE BARROS

NÚMERO 

1010

COMPLEMENTO 

SALA 02

BAIRRO 

TATUAPE

MUNICÍPIO 

SAO PAULO

UF 

SP

CEP 

03401-000

MOEDA 

R$      

VALOR CAPITAL 

50.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME 

ALEXANDRE OLIVEIROS BICALHO

ENDEREÇO 

RUA SERRA DO JAPI

NÚMERO 

297

COMPLEMENTO 

APTO 52

BAIRRO 

VILA GOMES CARDIM

MUNICÍPIO 

SAO PAULO

UF 

SP

CEP 

03309-000

RG 

294591527

CPF 

327.553.748-29

CARGO 

SÓCIO E ADMINISTRADOR

QUANTIDADE COTAS 

49.500,00

SÓCIO

NOME 

ROSANA SILVA BICALHO

ENDEREÇO 

RUA SERRA DO JAPI

NÚMERO 

297

COMPLEMENTO 

APTO 52

BAIRRO 

VILA GOMES CARDIM

MUNICÍPIO 

SAO PAULO

UF 

SP

CEP 

03309-000

RG 

293185438

CPF 

278.561.588-32

CARGO 

SÓCIO

QUANTIDADE COTAS 

500,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA 

20/06/2017

NÚMERO 

252.216/17-9
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Proibida a Comercialização

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
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ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016 .

ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 20/04/2017. DATA, HORA E LOCAL: AOS 20 (VINTE) DIAS DO MES DE ABRIL, DO ANO

DE 2017 (DOIS MIL E DEZESSETE), AS 9H00 (NOVE HORAS), NA SEDE SOCIAL LOCALIZADA NA CIDADE DE SAO PAULO,

ESTADO DE SAO PAULO, NA RUA ANTONIO DE BARROS, N 1010, SALA 02, TATUAPE, CEP 03.401-000, OS SOCIOS

REPRESENTADO A TOTALIDADE DO CAPITAL SOCIAL, REUNIRAM-SE PARA DELIBERAREM A ORDEM DO DIA ESPECIFICADA

ABAIXO. CONVOCACAO: DISPENSADA A CONVOCACAO, TENDO EM VISTA A PRESENCA DOS SOCIOS REPRESENTANDO A

TOTALIDADE DO CAPITAL SOCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 1072, 2 E ARTIGO 1079, AMBOS DO CODIGO CIVIL. MESA

DIRETORA DOS TRABALHOS: PRESIDENTE: ALEXANDRE OLIVEIROS BICALHO, CPF N 327.553.748-29, RG N 29.459.152-7

SSP/SP; SECRETARIA: ROSANA SILVA BICALHO, CPF N 278.561.588-32, RG N 29.318.543-8 SSP/SP. ORDEM DO DIA: A)

APRECIACAO DAS CONTAS DO ADMINISTRADOR; B) BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO

EXERCICIO SOCIAL DE 2016. DELIBERACOES: APOS EXAME E DISCUSSAO DAS CONTAS DO ADMINISTRADOR, OS SOCIOS,

POR UNANIMIDADE DE VOTOS, APROVARAM, SEM RESSALVA, O BALANCO PATRIMONIAL E AS DEMONSTRACOES

FINANCEIRAS DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2016 (ANEXO I).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35223377651

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 16/08/2021

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta

Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal

www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 157147753, segunda-feira, 16 de agosto de 2021 às

13:37:10.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

 
 
 

Nome completo: INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 
 
CPF/CNPJ: 11.042.902/0001-07 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 17:21:24 do dia 16/11/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: NBN0161121172124 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este 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, 16 de novembro de 2021.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de equipamentos para

monitoramento da temperatura e umidade de ambiente dos
data centers, conforme especificações constantes em Edital e
anexos - 0960326.

 
Vieram os autos para instrução de contratação

direta, Despacho GSAD - 0972683, autorizada pela
Presidência, Decisão nº 2622 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES -
 0969575, em virtude do fracasso do Pregão Eletrônico n°
56/2021.

 
Para tanto, buscamos propostas de preço junto a

diversos potenciais fornecedores - 0970461, 0970472,
0970475, 0970489, 0970499, 0970504, 0970509 e
0970519. Destes, foram apresentadas as seguintes propostas
de preço:

 

Item Qtde

INSMART -
 0970572

SHOPPING VIDA -
 0970672 ARGIA - 0971122

Preço Preço Preço
Unitário Total Unitário Total Unitário Total

Termohigrômetro
Tipo 1 3 R$

2.841,26
R$

8.523,78
R$

3.100,00
R$

9.300,00
R$

3.000,00
R$

9.000,00
Termohigrômetro

Tipo 2 5 R$
2.313,75

R$
11.568,75

R$
2.920,00

R$
14.600,00

R$
2.890,00

R$
14.450,00

Total R$ 20.092,53 R$ 23.900,00 R$ 23.450,00

 
Após solicitação, Despacho SEIC - 0971150, foi

atestada pela unidade demandante, Despacho COINF -
 0971194, a conformidade das propostas apresentadas com as
especificações constantes do citado Edital.

 
Foram juntadas aos autos as documentações abaixo

elencandas, relacionadas à empresa que apresentou a
proposta mais vantajosa, R$ 20.092,53 (vinte mil noventa e
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dois reais e cinquenta e três centavos), INSMART:
- SICAF - página 1 - 0972562;
- CADIN - 0974001;
- Consulta Consolidada TCU - página 2/3 - 0972562;
- Comprovante de optante Simples Nacional -

página 2/3 - 0972562;
- Declarações oriundas do Comprasnet - página 1 -

 0973828;
- Declarações Nepotismo - CNJ - página 2 - 0973828

;
- Certidão  JUCESP - página  1/2 - 0973963;
- Contrato Social - página  4/7 - 0973963;
- TCU - Sócio Majoritário - 0974008;
- CNJ - Sócio Majoritário - 0973956.
 
Desta forma, na forma autorizada pela Presidência,

Decisão nº 2622 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES - 0969575,
sugerimos a contratação direta da empresa INSMART
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ
nº 11.042.902/0001-07, no montante de R$ 20.092,53 (vinte
mil noventa e dois reais e cinquenta e três centavos).

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 16/11/2021, às 18:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973965 e o código CRC 5A0970AF.

0005416-10.2021.6.02.8000 0973965v1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: ALEXANDRE OLIVEIROS BICALHO 
 
CPF/CNPJ: 327.553.748-29 
 
 

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 18:12:21 do dia 16/11/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: AIXW161121181221 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este 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, 16 de novembro de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0973965, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 16/11/2021, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0974050 e o código CRC C62F22B1.

0005416-10.2021.6.02.8000 0974050v1
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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 novembro de 2021.
Reporto-me ao Despacho SEIC 0973965, ao

Despacho GSAD 0969200 e à Decisão 2622, da Presidência
(doc. 0969575), para submeter os presentes autos à análise de
conformidade legal pela AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/11/2021, às 21:00, 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
0974119 e o código CRC 3D3028E8.

0005416-10.2021.6.02.8000 0974119v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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PROCESSO : 0005416-10.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA. FRACASSO PREGÃO 56/2021. EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA

 

Parecer nº 1391 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Vieram os autos a esta Assessoria Jurídica, por

conta do Despacho GSAD 0974119, para fins de
pronunciamento, quanto à possibilidade de que seja
autorizada a instrução da contratação direta para aquisição de
equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade
de ambiente dos data centers, especificados no termo de
referência TIC 22 (0950492)(art. 24, V, da Lei nº 8.666/93),
tendo em vista o fracasso da aquisição por meio de pregão
eletrônico.

 
O Pregão Eletrônico 56/2021 (0968142) foi

declarado fracassado pelo Pregoeiro, por meio do Despacho
0968144, homologado pela Presidência  no evento 0969575.

 
Acerca da temática assim dispõe a lei 8666/1993:
 

"Art. 24. É dispensável a licitação:
V - quando não acudirem interessados à
licitação anterior e esta, justificadamente, não
puder ser repetida sem prejuízo para a
Administração, mantidas, neste caso, todas as
condições preestabelecidas;"
 

Como visto, há respaldo legal para a contratação
direta em casos como o dos autos, desde que a licitação não
possa ser repetida sem prejuízo para a Administração e a
mesma justifique, formalmente no processo, essa
inviabilidade.

 
Em todo caso, deverão ser mantidas todas as

condições preestabelecidas nos certames anteriores.
 
Não é outra a orientação do Tribunal de Contas da

União sobre a temática:
 

"A licitação deserta deve ser repetida ou
justificada a inviabilidade de sua repetição
(TCU. Acórdão nº 6440/2011 - Primeira
Câmara)."
 
"O art. 24, inciso V, da Lei 8.666/1993
(licitação deserta) só pode ser utilizado como
fundamento para a contratação direta caso o
certame não possa, justificadamente, ser
repetido sem prejuízo para a Administração
(TCU. Acórdão nº 342/2011 - Primeira
Câmara)."
 
"A contratação direta por licitação deserta
deve demonstrar que a repetição do certame
poderá resultar em prejuízo à Administração,
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em exposição de motivos constante no
processo de contratação. (Acórdão nº
7049/2010 - Segunda Câmara)."
 
"Ausentes os requisitos que caracterizam a
licitação deserta e não demonstrado que a
repetição do certame traria prejuízos à
Administração, é considerada ilegal a
contratação direta (TCU. Acórdão nº
 2648/2007 - Plenário)."

 
Logo, em conformidade com as justificativas

apresentadas pelo Sr. Diretor-Geral (0969266), em destaque:
 

"Válido assinalar, também, conforme noticiado
no aludido despacho (0969200), que dada
a natureza e a finalidade do bem a ser
adquirido e, ainda, o fato de se tratar de
contratação eleita como prioritária para o
exercício, na forma assim estipulada pelo
despacho AEP 0947948, se mostra pouco
provável que haja tempo hábil para
repetição do certame com a entrega do item
para o corrente ano."

 
Assim como na autorização da Presidência deste

Tribunal para contratação por meio de dispensa, presente na
Decisão 2622 (0969575), conclui-se, objetivamente, possível a
instrução para a contratação pretendida nos presentes autos
pela via da dispensa de licitação, desde que seguidas as
diretrizes supra.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
17/11/2021, às 17:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 17/11/2021, às 17:56, 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
0974439 e o código CRC 9F4311E6.

0005416-10.2021.6.02.8000 0974439v6
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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 : 0005416-10.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1399 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DA CONTINUIDADE INSTRUTÓRIA
 
Complementando o Parecer 1391 (0974439), é de se

tecer as consideração abaixo.
 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Cuida-se de contratação por dispensa, nos termos

do art. 24, V, da lei nº 8.666/93, conforme isntrução realizada
nos autos.

 
A justificativa apresentada para a consecução da

presente aquisição consta  da Decisão 2622, da Presidência
(doc. 0969575), Bem como do Despacho SEIC 0973965 e
decorre do fracasso anterio do Pregão Eletrônico n° 56/2021.

 
A Seção de Instrução da Contratação, por meio do

mencionado Despacho SEIC 0973965, após a pesquisa de
mercado informou que:

 

"Trata-se de aquisição de equipamentos para
monitoramento da temperatura e umidade de
ambiente dos data centers, conforme
especificações constantes em Edital e anexos -
 0960326.
 
Vieram os autos para instrução de contratação
direta, Despacho GSAD - 0972683, autorizada
pela Presidência, Decisão nº 2622 / 2021 -
TRE-AL/PRE/GPRES - 0969575, em virtude do
fracasso do Pregão Eletrônico n° 56/2021.
 
Para tanto, buscamos propostas de preço junto
a diversos potenciais fornecedores -
 0970461, 0970472, 0970475, 0970489, 0970499, 0970504, 0970509 e 0970519. Destes,
foram apresentadas as seguintes propostas de
preço:

 
 
 
 
 

Item
Qtde

 

INSMART - 0970572 SHOPPING VIDA -
 0970672 ARGIA - 0971122

Preço Preço Preço

Unitário Total Unitário Total Unitário Total

Termohigrômetro
Tipo 1

3 R$
2.841,26

R$
8.523,78

R$
3.100,00

R$
9.300,00

R$
3.000,00

R$
9.000,00
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Termohigrômetro

Tipo 2
5 R$

2.313,75
R$

11.568,75
R$

2.920,00
R$

14.600,00
R$

2.890,00
R$

14.450,00

Total R$ 20.092,53 R$ 23.900,00 R$ 23.450,00

 

Após solicitação, Despacho SEIC - 0971150,
foi atestada pela unidade demandante,
Despacho COINF - 0971194, a conformidade
das propostas apresentadas com as
especificações constantes do citado Edital.
 
Foram juntadas aos autos as
documentações abaixo elencandas,
relacionadas à empresa que apresentou a
proposta mais vantajosa, R$ 20.092,53 (vinte
mil noventa e dois reais e cinquenta e três
centavos), INSMART:
- SICAF - página 1 - 0972562;
- CADIN - 0974001;
- Consulta Consolidada TCU - página 2/3 -
 0972562;
- Comprovante de optante Simples Nacional -
página 2/3 - 0972562;
- Declarações oriundas do Comprasnet - página
1 - 0973828;
- Declarações Nepotismo - CNJ - página 2 -
 0973828;
- Certidão  JUCESP - página  1/2 - 0973963;
- Contrato Social - página  4/7 - 0973963;
- TCU - Sócio Majoritário - 0974008;
- CNJ - Sócio Majoritário - 0973956.
 
Desta forma, na forma autorizada pela
Presidência, Decisão nº 2622 / 2021 - TRE-
AL/PRE/GPRES - 0969575, sugerimos a
contratação direta da empresa INSMART
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,
inscrita no CNPJ nº 11.042.902/0001-07, no
montante de R$ 20.092,53 (vinte mil noventa e
dois reais e cinquenta e três centavos)."
 

O valor da contratação, de R$ 20.092,53 (vinte mil
noventa e dois reais e cinquenta e três centavos), conforme
sugestão da SEIC, está dentro dos parâmetros legais, não
ultrapassando o limite estabelecido como máximo para as
contratações na modalidade de dispensa de licitação.

 
Há reserva de crédito no montante

suficiente para cobrir a contratação pretendida.
 
Constam dos autos as certidões negativas junto ao

FGTS, INSS, Receita Federal, de débitos trabalhistas (SICAF),
Consulta ao CADIN, bem como a Consulta Consolidada de
Pessoa Jurídica, extraída do Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica, mantida pela Receita Federal do Brasil, todas sem
quaisquer registros em desfavor da empresa.

 
A declaração de inexistência de prática de

nepotismo está presente no corpo da proposta apresentada
pela empresa (0973828).

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
De início, vejamos o que dispõe a Lei de Licitações

acerca desta hipótese de dispensa:
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"Art. 24.  É dispensável a licitação: 
(...)
V - quando não acudirem interessados à licitação

anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem
prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as
condições preestabelecidas;"

 
Nesse  sentido, de interesse trazer à baila trechos

de elucidativos estudos, publicados no site da Editora Zênite,
contratada pela Justiça Eleitoral para a prestação de
consultoria em licitações e contratos, litteris:

 
“DOUTRINA - 533/208/JUN/2011
CONTRATAÇÕES MOTIVADAS POR

LICITAÇÕES DESERTAS E FRACASSADAS
por ALDEM JOHNSTON BARBOSA ARAÚJO
(...)
“Essa hipótese de dispensa de licitação, também

cognominada de ‘licitação deserta ou fracassada’, como a
hipótese do inciso anterior, igualmente exige o atendimento
de requisitos sem os quais não poderá ser legitimada a
contratação direta.

São eles:
a) ocorrência de licitação anterior;
b) ausência de interessados;
c) risco de prejuízo caracterizado ou

demasiadamente aumentado pela demora decorrente de
processo licitatório;

d) evitabilidade do prejuízo mediante contratação
direta;

e) manutenção das condições ofertadas no ato
convocatório anterior.”

 
Observe-se também o que preconiza o Tribunal de

Contas da União acerca do tema:
 
17789 - Contratação pública – Dispensa –

Licitação fracassada – Possibilidade – Requisitos a
serem observados – TCU

Acerca da possibilidade de contratação por
dispensa com fulcro no art. 24, inc. V, da Lei n° 8.666/93, nos
casos em que o certame restar fracassado, o Plenário do TCU
se pronunciou no sentido de que “o fundamento jurídico
último, a ratio juris, do inciso V do art. 24 da Lei na 8.666/93
é obstar a ocorrência de algum prejuízo à Administração por
conta da injustificada repetição de um procedimento
licitatório, autorizando-se a contratação direta quando a
licitação anteriormente realizada, por razões alheias à ação do
Poder Público, não logra êxito”. O Relator ressaltou, contudo,
que alguns requisitos devem ser observados: “Por evidente,
essa alegada possibilidade de ocorrência de prejuízo à
Administração por conta da repetição do certame, assim como
a presumível eliminação daquele prejuízo com a imediata
contratação direta, deverá ser convincentemente demonstrada
por parte do órgão ou entidade desejoso de contratar (...). Por
igual, só é possível cogitar-se da dispensa de licitação sob a
guarida do aludido preceito legal se o desinteresse por parte
dos eventuais licitantes não tiver sido determinado por
condições injustificadamente restritivas inseridas pela
Administração nas regras regentes do certame”. E concluiu
que: “Portanto, consolidando o até aqui
exposto, entendo legítimo concluir que em tese seria
possível a invocação do inciso V do art. 24 da Lei
8.666/93 para respaldar a contratação direta também
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nas hipóteses de licitação fracassada”. (Grifamos.) (TCU,
Acórdão n° 533/2001, Plenário, Rel. Min. Adylson Motta, j.
em 08.08.2001.)

 
Registramos, ainda, o relatório do Acórdão TCU nº

4.748/2009 - 1ª Câmara:
 
[RELATÓRIO]
"4.4.3 Exame: Estabelece o art. 24, inciso V, da Lei

8.666, de 1993, a possibilidade de dispensa de licitação
pública se satisfeitas simultaneamente as seguintes
condições: (a) falta em certame anterior de proposta reputada
válida (interpretação extensiva dada por este Tribunal à
expressa hipótese de não-comparecimento de interessados) e
(b) impossibilidade justificada de repetição do certame sem
que haja prejuízo para a Administração, 'mantidas, neste caso,
todas as condições preestabelecidas'." 

 
Assim, visualizamos a possibilidade de aplicação da

supracitada dispensa nos casos de licitações fracassadas
(exceto as destinadas a registro de preços), o que já foi objeto
de discussão no P.A nº 37.332/2012 (Parecer nº 346/2012 –
COCIN e pronunciamento da AJ-DG). Dessa forma,
entendemos ser possível a dispensa de licitação com fulcro
art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, desde que atendidos os
três requisitos:

 
a) caracterização da licitação como fracassada ou

deserta, conforme já constatado nos autos - Decisão
2622 (0969575);

b) justificativa dos prejuízos que os procedimentos
necessários à realização de novo certame causariam à
Administração - Despacho GSAD 0766362; e

c) observância das condições impostas pelo edital
que regulamentou o certame (Edital do Pregão Eletrônico nº
56/2021 0960326).

 
Com relação ao terceiro requisito acima elencado,

deve-se esclarecer que, por uma questão de isonomia, deverão
ser mantidas no contrato celebrado por dispensa todas as
condições exigidas para fins de habilitação e de execução do
contrato.

 
Então, tanto os documentos exigidos no certame

anterior para fins de atendimento dos requisitos previstos do
art. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93, quanto os aspectos
concernentes à descrição do objeto e suas
especificações mínimas, tais como quantidades,
estimativa de preços, prazos de entrega, multas e os
respectivos percentuais aplicáveis (Decisão TCU nº
035/96) deverão ser observados no contrato celebrado
por dispensa com base no art. 24, V, da Lei nº 8.666/93.

 
Tal imposição – manutenção de todas as condições

preestabelecidas – tem a finalidade de evitar que sejam feitas
exigências, quando da elaboração do instrumento
convocatório, que inviabilizem a licitação ou tornem o
certame deserto, com o intuito de possibilitar a contratação
direta com determinada empresa, evidenciando burla à
licitação e ao princípio da isonomia.

 
Resta claro, assim, que a expressão condições

preestabelecidas, contida na hipótese de dispensa prevista
no inc. V do art. 24 da Lei nº 8.666/93, alcança todas as
exigências do edital da licitação que resultou deserta, tanto as
relativas à habilitação, como as concernentes à execução do
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objeto.
 
4. DA DOCUMENTAÇÃO, CONFORME AS

CONDIÇÕES PREESTABELECIDAS NO EDITAL QUE
REGULAMENTOU O CERTAME

 
Constam dos autos os seguintes documentos:
 
- Edital do Pregão Eletrônico nº 56/2021 0960326;
- Ata do referido pregão fracassado (0968142) e

termo de adjudicação (0968143);
- Proposta da Empresa INSMART COMÉRCIO DE

EQUIPAMENTOS LTDA ( 0970572), com valor inferior ao
estimado pela Administração e divulgado no instrumento
convocatório;

- SICAF - página 1 - 0972562;
- CADIN - 0974001;
- Consulta Consolidada TCU - página 2/3 - 0972562;
- Comprovante de optante Simples Nacional -

página 2/3 - 0972562;
- Declarações oriundas do Comprasnet - página 1 -

 0973828;
- Declarações Nepotismo - CNJ - página 2 - 0973828

;
- Certidão  JUCESP - página  1/2 - 0973963;
- Contrato Social - página  4/7 - 0973963;
- TCU - Sócio Majoritário - 0974008;
- CNJ - Sócio Majoritário - 0973956; e
- Reserva de crédito no valor suficiente para cobrir

a despesa que ora se pretende.
 
5. CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, diante da situação de dispensa

verificada, conforme art. 24, V da Lei nº 8.666/93, esta AJ-
DG opina pela possibilidade da contratação da
Empresa INSMART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
(0970572), inscrita no CNPJ sob o nº
11.042.902.0001.07, pelo valor total de R$ 20.092,53 (vinte
mil noventa e dois reais e cinquenta e três centavos), para a
aquisição de equipamentos para monitoramento da
temperatura e umidade de ambiente dos data centers,
especificados no termo de referência TIC 22 (0950492), tendo
em vista o fracasso da aquisição por meio de pregão
eletrônico, sendo também certo que tal entendimento
encontra amparo na mais abalizada doutrina e
na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, desde
que observadas todas as condições impostas pelo edital
que regrou a licitação fracassada.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 18/11/2021, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0975355 e o código CRC BC8F0812.

0005416-10.2021.6.02.8000 0975355v16
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CONCLUSÃO

Maceió, 18 de novembro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos eletrônicos sobre procedimento de

pretensa contratação direta  para aquisição de equipamentos
para monitoramento da temperatura e umidade de ambiente
dos data centers, especificados no termo de referência TIC 22
(0950492)(art. 24, V, da Lei nº 8.666/93), tendo em vista o
fracasso da aquisição por meio de pregão eletrônico.

Merece destaque a informação no Despacho
GSAD 0974119, da lavra do Sr. Secretário de Administração,
asseverando que se trata de contratação eleita como
prioritária para o exercício, de acordo com o rol de aquisições
declaradas nessa condição pela Presidência (Despacho
AEP 0947948) e que não haveria nenhuma possibilidade de se
repetir o certame e ainda garantir a entrega do item para o
corrente ano, considerando os prazos fixados no item 16.1 do
Edital do PE 56/2021 (0959581, p. 18), razão por que solicita
autorização para contratação direta, nos termos do art. 24, V,
da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Nesta senda, tendo em vista os Pareceres AJ-DG nº
1391/2021 (0974439) e 1399/2021 (0975355), da Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral, cuja ilação é pela legalidade do
procedimento em tela, RECONHEÇO a situação de dispensa
verificada, com fulcro no art. 24, V, da Lei nº 8.666/93, ao
tempo em que sugiro a autorização da contratação direta da
empresa INSMART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
(0970572), inscrita no CNPJ sob o nº
11.042.902.0001.07, pelo valor total de R$ 20.092,53 (vinte
mil noventa e dois reais e cinquenta e três centavos), para a
aquisição de equipamentos para monitoramento da
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temperatura e umidade de ambiente dos data centers tendo
em vista o fracasso da aquisição por meio de Pregão
Eletrônico 56/2021, sendo também certo que tal entendimento
encontra amparo na mais abalizada doutrina e
na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, desde
que observadas todas as condições impostas pelo edital
que regrou a licitação fracassada.

Posto isso, faço os presentes autos conclusos ao
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente para
análise e competente deliberação, em atendimento ao disposto
no art. 26 da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 18/11/2021, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0975502 e o código CRC 788FEB23.

0005416-10.2021.6.02.8000 0975502v1
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PROCESSO : 0005416-10.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Dispensa de Licitação. Art.24, inciso IV. Lei 8.666/93.

 

Decisão nº 2725 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 1399 (0975355), em
complemento ao Parecer nº 1391 (0974439), além de toda a
instrução ora efetivada, cujo teor aponta para a possibilidade da
contratação direta em foco, RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei
nº 8.666/1993, o reconhecimento de dispensa de licitação, nos
moldes da Conclusão do Sr. Diretor-Geral (0975502),
e AUTORIZO, com fulcro no artigo 24, inciso V, da Lei nº
8.666/1993, e desde que observadas todas as condições
impostas pelo edital que regrou a licitação fracassada, a
contratação direta da empresa INSMART COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 11.042.902.0001.07, objetivando a aquisição de equipamentos
para monitoramento da temperatura e umidade de ambiente dos data
centers, no valor a total de R$ 20.092,53 (vinte mil noventa e
dois reais e cinquenta e três centavos).

Sendo assim, determino a remessa dos autos à Secretaria
de Administração para as providências, junto às unidades
competentes, tendentes ao cumprimento da presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
19/11/2021, às 12:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0975651 e o código CRC E6A97870.

0005416-10.2021.6.02.8000 0975651v3
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DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2021.
À SLC e à SEIC, para publicidade.
À COFIN, para emissão da nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/11/2021, às 14:32, 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
0976391 e o código CRC 795426C5.

0005416-10.2021.6.02.8000 0976391v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2021.
À SGO,
 
Para emissão de nota de empenho.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 19/11/2021, às 14:34,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0976395 e o código CRC 3E512F6E.

0005416-10.2021.6.02.8000 0976395v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 433/2021 - RO 840.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 22/11/2021, às 17:28, 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
0976833 e o código CRC BEC0C06C.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0976833         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 380



���������������� �	
�������������������������������	�������������

���
�������	������������������������ �!!�"�� ���

��	
��	���#����� $%����$����
��

&'()*+,-.*/0+/
1(2345*./

672'(-)/08/.*9-/5

:-;*90:5(<'=-*.90+(
>/<?'*/)

@972'9;/-<(0+(
1(.(4*7(-<9

A0672'(-)/08/.*9-/50'(.(4(B0CDE.*90:5(<'=-*.90.970/0)95*.*</FG90+(
2B45*./FG90+(07/<?'*/)0.970/)0)(HB*-<()0./'/.<('E)<*./)I

000JKLKMNOMOPQRST0UUVWWVUXUW0WYIUZIXY
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DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2021.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho o presente procedimento para

assinatura da nota de empenho a que se refere o documento
0976833.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 23/11/2021, às 14:03,
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
0977502 e o código CRC 2971D957.

0005416-10.2021.6.02.8000 0977502v1
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021112300205
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Nº 219, terça-feira, 23 de novembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 25/2021

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
08/11/2021 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a
escolha da proposta mais vantajosa para a Formação de Registro de Preços, pelo prazo de
12 (doze) meses, visando a eventual e futura aquisição de materiais a cargo da Seção de
Obras e Manutenção de Imóveis (SOMI), especificados no Anexo I (Termo de Referência),
que integra este ato convocatório. Total de Itens Licitados: 00008 Novo Edital: 23/11/2021
das 08h00 às 12h00 e de12h30 às 17h00. Endereço: Alameda Ministro Miguel Ferrante, N.
224 - Portal da Amazônia - Cep 69914-318 Portal da Amazônia - RIO BRANCO - AC. Entrega
das Propostas: a partir de 23/11/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 07/12/2021, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Coordenador de Material e Patrimônio

(SIDEC - 22/11/2021) 070002-00001-2021NE000001

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 21/2021

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 0000031-11.2021
. Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais
vantajosa para a Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para
futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento dos materiais de
consumo listados no Anexo I (Termo de Referência), que integra este ato convocatório.

BRUNA SILVA BRASIL
Seção de Licitações - Tre/ac

(SIDEC - 22/11/2021) 070002-00001-2021NE000001

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0001413-73.2020.6.01.8000. Espécie: Ata de Registro de Preços n.º 25/2021.
Pregão Eletrônico/SRP n.º 18/2021. Validade: de 23/11/2021 a 23/11/2022. Beneficiários: J
R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ: 34.446.741/0001-12 (Itens
7 e 17); AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIO EIRELI, CNPJ: 22.173.882/0001-20 (Itens 08 e
11); DKSA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 28.360.435/0001-66 (Item 09) e HYPER TECHNO LO G I ES
COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS, CNPJ: 40.689.972/0001-50 (10 e 22).
. Item Objeto Unid. Quant. V. Unt.

(R$)
TOTAL (R$)

. 07 WEBCAM Full HD 1080P USB com microfone emburtido. und 120 81,65 9.798,00

. 08 Tripé Universal Fotográfico Profissional de 1,80 Metros. und 30 252,66 7.579,80

. 09 Headset - conector USB, cabo mínimo 2,0m; frequência:
20hz a 20khz.

und 150 48,16 7.224,00

. 10 ANTENA WI-FI, USB, 2.4ghz, 300mbps, Ieee 802.11n (Draft
2.0), Ieee 802.11g, Ieee 802.11.

und 150 25,00 3.750,00

. 11 Adaptador USB (tipo C), para VGA e HDMI 4k. und 10 157,55 1.575,50

. 17 Cabo HDMI Full HD, 5 metros. und 30 24,45 733,50

. 22 Disco sólido ssd 240 Gb. und 200 182,76 36.552,00

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0001413-73.2020.6.01.8000. Espécie: Ata de Registro de Preços n.º 26/2021.
Pregão Eletrônico/SRP n.º 18/2021. Validade: de 23/11/2021 a 23/11/2022. Beneficiários:
SHIGEMOTO & CIA LTDA. CNPJ: 28.787.127/0001-11 (Itens 12,15 e 20); DANTON GABRIEL
SIMPLICIO DE SALES SILVA. CNPJ: 38.084.603/0001-91 (Item 14); I9 SOLUÇOES DO BRASIL
LTDA. CNPJ: 04.361.899/0001-29 (Item 16); LEGALMART SERVIÇO EM EVENTOS EIRELI.
CNPJ: 07.204.141/0001-75 (Item 19) e ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA. CNPJ:
37.890.272/0001-14 (Item 21).

. Item Objeto Unid. Quant. V. Unt.
(R$)

TOTAL (R$)

. 12 Switch USB, Com 7 portas, taxa de transmissão 480MB. und 100 38,62 3.862,00

. 14 Cabo HDMI Full HD, 20 metros. und 50 100,00 5.000,00

. 15 Cabo HDMI Full HD, 15 metros. und 50 74,82 3.741,00

. 16 Cabo HDMI Full HD, 10 metros. und 50 44,00 2.200,00

. 19 Cabo de Rede CAT6 LAN UTP CX 305 m. und 20 1.012,84 20.256,00

. 20 Conector RJ 45, CAT6, Macho (Pacote c/ 100 unid). und 40 55,00 2.000,00

. 21 Conector Keystone CAT-6 Fêmea RJ-45 (Pacote c/ 10 unid). und 40 109,40 4.376,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo SEI nº 0005416-10.2021.6.02.8000; O Des. Otávio Leão Praxedes, Presidente do
TRE/AL, em 19/11/2021, ratificou, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o
reconhecimento da dispensa de Licitação, objetivando a contratação direta da empresa
INSMART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.042.902.0001.07,
para aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade de
ambiente dos data centers; Fundamentação Legal: artigo 24, inciso V, da Lei nº 8.666/1993;
Valor total: R$ 20.092,53 (vinte mil, noventa e dois reais e cinquenta e três centavos).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018; Proc. SEI nº 0006120-
69.2021.6.02.8502; Fund. Legal: art. 65, II, "b" da Lei n.º 8.666/93 e alterações
posteriores combinado com a Cláusula Doze do Contrato; Partes: União, através do
TRE/AL, e o senhor Rodrigo Andrade Teixeira, CPF nº 052.559.924-02; Objeto: a) a
alteração do objeto contratual, passando o caput da Cláusula Segunda a ter a seguinte
redação: Este Contrato tem por objeto a prestação de serviços musicais de forma
presencial e ou virtual, consistente em regência de coral e docência de canto aos
integrantes do grupo do Coral deste Tribunal e b) a ratificação dos serviços virtuais
prestados no período compreendido entre outubro de 2020 e a data da efetiva
lavratura do presente aditivo; Valor: o aditivo não traz impactos financeiros ao
contrato; Assinatura: 11/11/2021.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0006398-24.2021. Objeto: 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.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
23/11/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol
- Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00069-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 23/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 10/12/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 22/11/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0006410-38.2021. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios
(café). . Total de Itens Licitados: 3. Edital: 23/11/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00070-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 23/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
13/12/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 22/11/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico nº 27/2021. Assinatura: 22/11/2021. P.A. nº 0001881-46.2021.6.03.8000 Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.
Ata de Registro de Preços nº 27/2021.

. E M P R ES A REGISTRADA: CIRÚRGICA BIOMÉDICA - EIRELI

. CNPJ: 11.215.901/0001-17 E-MAIL: comercial@modelolicit.com.br

. ENDEREÇO: AV ROBERT KOCH, 669 - CEP : 86038-350 - VILA OPERARIA - LONDRINA - PR TEL: (43) 3337-1830

. Ordem ITEM M AT E R I A L MARCA QTD/unid. de med. VALOR UNITÁRIO R$ V A LO R TOTAL/R$

. 01 05 Luva para procedimento não cirúrgico, material látex
íntegro e uniforme, lubrificada com pó bioabsorvível.
Tamanho P

T A LG E 500 cx 29,05 14.525,00

. 02 06 Luva para procedimento não cirúrgico, material látex
íntegro e uniforme, lubrificada com pó
bioabsorvível.Tamanho M

T A LG E 500 cx 29,05 14.525,00

. 03 07 Luva para procedimento não cirúrgico, material látex
íntegro e uniforme, lubrificada com pó bioabsorvível.
Tamanho G

T A LG E 500 cx 29,05 14.525,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo 3295/2019 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 12/2021. Objeto:
Contrato de confecção e fornecimento de carimbos diversos, confecção de chaves para
abertura de portas, armários gaveteiros e cópias de chaves existentes, sob demanda.
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: DAHORA
PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRÁFICOS E EVENTOS EIRELI. CNPJ: 07.273.545.0001-10.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação. Fundamentação Legal: Nos termos da
Lei n.8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores, especialmente em seu artigo 24,
inciso ll. Dotação Orçamentária: 02.122.0033.20GP.0013 - Julgamentos de Causas e
Gestão da Administração na Justiça Eleitoral, e em anos eleitorais, a conta do
Programa de Trabalho 02.061.0570.4269.0001 - Pleitos Eleitorais. Prazo de Vigência: 12
(doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial da União.

Do Preço e da Forma de Pagamento: pela execução do presente contrato o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado global de R$ 17.568,50
(dezessete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos). Data da
Assinatura: 16/11/2021. Assinam: Desembargador WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo
Contratante, e o Senhor. JORGE EUDSON DA COSTA SILVA, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 29629/2016 TRE-AM. Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Contrato n. 38/2016,
de prestação de serviços telefônico fixo comutado - stfc. CONTRATANTE: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADO (A): CLARO S.A. Fundamentação Legal:
conforme o disposto na Lei 8.666/93, em especial seu no art. 57, § 4º. Do Objeto: alteração
da Cláusula Quarta (Da Vigência). DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato
é de 06 (seis) meses, ou seja, 30/11/2021 a 29/05/2022. Data da Assinatura: 17/11/2021.
Assinam: Desdor. Presidente, WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Contratante, e a Senhora
ANA CAROLINE DE SOUZA RAMOS, pelo(a) Contratado(a).
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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 novembro de 2021.

À SAD,

Para providências, após publicação no DOU, do extrato de dispensa de licitação,
conforme solicitado no evento SEI nº 0976391.

À SEIC,

Para eventual atualização do Portal da Transparência.

Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 23/11/2021, às 15:13, 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
0977609 e o código CRC CF12C456.

0005416-10.2021.6.02.8000 0977609v1

Despacho SLC 0977609         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 384



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

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas
na aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 23/11/2021, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0977781 e o código CRC 00ABE43F.

0005416-10.2021.6.02.8000 0977781v2
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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 novembro de 2021.
À SGO, para emissão da competente nota de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/11/2021, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0977907 e o código CRC DAD5B77D.

0005416-10.2021.6.02.8000 0977907v1
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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 novembro de 2021.
À SAD
 
Informamos que o empenho relativo ao objeto

destes autos já foi emitido (vide doc. de conformidade
0976833).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 23/11/2021, 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
0977916 e o código CRC 0D15ACD1.

0005416-10.2021.6.02.8000 0977916v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  23/11/2021 18:57
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 433

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 449052 70285 INV EQUTIC

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

22/11/2021 Ordinário 0005416-10.2021.6.02 - 20.092,53

11.042.902/0001-07 INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

2021NECT. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE DE
AMBIENTE DOS DATA CENTERS. Decisão nº 2725 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES (0975651). PROPOSTA
COMERCIAL (0970572).

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

14 DISPENSA DE LICITACAO

24 - V -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

ANTONIO DE BARROS 1010 SALA  02 TATUAPE

CEP

03401-000

Município

SAO PAULO SP

UF Telefone

(11) 3717-1610

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

23/11/2021 18:57:10
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  23/11/2021 18:57
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.092,53

Total da Lista

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

001 11.568,75Kit Term-1. Monitor de Temperatura e Umidade Relativa para Data
Center Kit Term-1Net.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

22/11/2021 Inclusão 5,00000 2.313,7500 11.568,75

Seq. Descrição Valor do Item

002 8.523,78Kit Term-2. Monitor de Temperatura e Umidade Relativa para Data
Center Kit Term 2 Net.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

22/11/2021 Inclusão 3,00000 2.841,2600 8.523,78

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

23/11/2021 18:57:10

Gestor Financeiro

MARCIO ANDRADE DA SILVA

***.446.325-**

23/11/2021 13:58:38

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

23/11/2021 18:57:10
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, 23 de novembro de 2021.
À SEALMOX, para remessa da nota de empenho ao

fornecedor (doc. 0977941) e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/11/2021, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0977947 e o código CRC F817D72A.

0005416-10.2021.6.02.8000 0977947v1

Despacho SAD 0977947         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 390



E-mail - 0977956

Data de Envio: 
  23/11/2021 19:59:37

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    vendas@insmart.com.br

Assunto: 
  URGENTE - ENVIO DE NOTA DE EMPENHO Nº 433/2021 PROC SEI Nº 0005416-10.2021.6.02.8000

Mensagem: 
  

Prezado fornecedor,

1. SEGUE em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR DE IMEDIATO o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e/ou registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.). Em havendo alguma
discrepância na NE, com relação à descrição e características dos itens cotados e aprovados, prevalecerá
o contido na proposta dessa empresa, de acordo com as cláusulas editalícias do Item 10, do Edital do
Pregão Eletrônico. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da
remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à PADARIA VIA PÃO e
vizinho à VIA FRIOS ATACAREJO. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às
sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
TRE/AL

Fones:
82 2122 7690
82 3328 1947
(82) 99335 0636
(82) 99843 7499 (também whatsapp)

Anexos:
    Nota_0977941_NE_070011_2021NE000433_v002_11042902000107_20211123185742.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas na aba "Dispensas
e Inexigibilidades", informações estas coletadas nestes autos e
atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 25/11/2021, às 16:44, 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
0979138 e o código CRC 5DA5FD59.

0005416-10.2021.6.02.8000 0979138v2

Certidão SEIC 0979138         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 394



Nota Fiscal 2.413 INSMART (0992787)         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 395



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

DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2021.
 
 
Senhor Coordenador da COINF,
 
Informamos o recebimento de 1 volume, respectivo

à entrega dos materiais constantes da NF 2.413 (0992787),
que estão disponíveis neste almoxarifado para análise dessa
unidade e comissão (0929629), com vistas ao recebimento e
providências para pagamento - emissão de TRP e NLP.

Atenciosamente, 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 20/12/2021, às 12:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0992790 e o código CRC 1256F410.

0005416-10.2021.6.02.8000 0992790v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2021.
À SAPEV
(Em parelalelo à SEGI e SEALMOX)
 
Sr. Chefe,
 
Solicito, conforme orientação do Almoxarifado, o

recolhimento do equipamento objeto do Despacho
SEALMOX 0992790, por meio de veículo com condutor, e seu
transporte do Almoxarifado para a Seção de Gerência de
Infraestrutura (SEGI/COINF - 7º andar do prédio sede), com a
finalidade de proceder verificação de conformidade e eventual
aceite.

 
Cordialmente.

 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 20/12/2021, às 12:47, 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
0992837 e o código CRC 8887A336.

0005416-10.2021.6.02.8000 0992837v1
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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:  2021NE000433

NOTA DE EMPENHO:  2021NE000433

CONTRATADO:  11.042.902/0001-07 INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

OBJETO DO CONTRATO:  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DE
TEMPERATURA E UMIDADE DE AMBIENTE DOS DATA CENTERS

 

Senhor Gestor,

Comunico-lhe que o recebimento provisório do objeto do contrato acima especificado
ocorreu em 21/12/2021.

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:  2413

EVENTO: 0992787

ITEM: 

Kit Term-1s

Kit Term-2s

DESCRIÇÃO:

Monitor de Temperatura para Data Center Kit Term-1S

Monitor de Temperatura para Data Center Kit Term-2S

QUANTIDADE:

05
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03

VALOR A PAGAR:

R$ 20.092,53

OBSERVAÇÃO:

Itens conferidos e conforme a especificação exigida.

Entrega dentro do prazo.

Destinação dos bens definida nos Estudos Preliminares da Contratação:

03 (três) Monitor de Temperatura para Data Center Kit Term-2S (com
display): Galpão de Urnas
03 (três) Monitor de Temperatura para Data Center Kit Term-1S (sem
display):  Data Center prédio sede;
01 (um) Monitor de Temperatura para Data Center Kit Term-1S (sem
display):  Data Center do Fórum Eleitoral de Maceió - FEM;
01 (um) Monitor de Temperatura para Data Center Kit Term-1S (sem
display):  Data Center do Fórum Eleitoral de Arapiraca - FEA

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 21/12/2021, às 11:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0993233 e o código CRC AD156416.

0005416-10.2021.6.02.8000 0993233v3
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

21/12/2021 13:29:53

Entrada de Materiais - Analítico
Tipo de Entrada:

Unidade Gestora:

Fornecedor:

COMPRA

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

11.042.902/0001-07 - INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Nº DocumentoTipo do Documento Data
23/11/20212021NE000433001 - EMPENHO

22/08/20210005416-21.2021002 - PROCESSO DE ENTRADA

30/11/20212413003 - NOTA FISCAL

22/08/20210005416-10.2021012 - PROCESSO DE COMPRA

Nota de Recebimento: 2021000020

Data de Recebimento: 21/12/2021 Data Contábil: 21/12/2021

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de Aquisições (R$)

Conta: 123110101 - APARELHOS DE MEDICAO

1 00030262 TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL - MARCA: PRODIGITAL - SERIE: 21111147 2.313,75

2 00030263 TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL - MARCA: PRODIGITAL - SERIE: 21111138 2.313,75

3 00030264 TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL - MARCA: PRODIGITAL - SERIE: 21111144 2.313,75

4 00030265 TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL - MARCA: PRODIGITAL - SERIE: 2111119 2.313,75

5 00030266 TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL - MARCA: PRODIGITAL - SERIE: 21111143 2.313,75

6 00030267 TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL - MARCA: PRODIGITAL - SERIE: 21102484 2.841,26

7 00030268 TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL - MARCA: PRODIGITAL - SERIE: 21102507 2.841,26

8 00030269 TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL - MARCA: PRODIGITAL - SERIE: 21102483 2.841,26

Total da Conta: 20.092,53

Total da Nota de Recebimento: 20.092,53

Total de Bens: 8

Cadastrado por: 092R091 - EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA Cadastrado em: 21/12/2021 - 13:29:50

011-TSE_RelatorioAnaliticoEntrada.jasper Página 1 de 1
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Tipo de Entrada:

21/12/2021 13:29:53

COMPRA

Resumo por Código Contábil

U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL

Fornecedor: 11.042.902/0001-07 - INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Nota de Recebimento: 2021000020

Data de Recebimento: 21/12/2021

Data Contábil: 21/12/2021

Conta Descrição Valor
123110101 APARELHOS DE MEDICAO 20.092,53

Total Geral: 20.092,53

011-EntradaResumoCodigoContabil.jasper Página 1 de 1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - 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  SEM CONTRATO                                                              

1.1 Vigência do Contrato: NÃO SE APLICA

 

2. Nota de Empenho (NE) 2021NE000433 (0977941)                                                 
    

2.1 Saldo da NE após Liquidação:

 

3. Contratado(a) INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                         
            

3.1 CPF/CNPJ 11.042.902/0001-07

 

4. Valor Bruto a Pagar (R$): R$ 20.092,53 (vinte mil noventa e dois reais e
cinquenta e três centavos)

 

5. Os documento anexados ao processo específico apresentam-se dentro das
formalidades legais e estão compatíveis com a natureza da despesa realizada?

CONTRATAÇÃO DIRETA (DECISÃO) (0975651)

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (0993233)

NOTA FISCAL 2413 (0992787)

ASI (0993343)
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SIMPLES NACIONAL (0993346)

SICAF (0993497)

 

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: TERMO-HIGROMETRO PORTÁTIL E DE PAREDE

TERMO DE REFERENCIA (0950492)

 

Declaração: DECLARO QUE OS PRODUTOS ORA ADQUIRIDOS SATISFAZEM AO
CONTRATO, SEGUNDO SEU RECEBIMENTO PROVISÓRIO (0993233)

 

Observações:

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 22/12/2021, às 09:43, 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
0993344 e o código CRC 5E57A1A7.

0005416-10.2021.6.02.8000 0993344v5
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https://consopt.www8.receita.fazenda.gov.br/consultaoptantes


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: 11.042.902/0001-07 DUNS®: 900023341
Razão Social: INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/12/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do histórico)
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 27/04/2022
FGTS 31/12/2021
Trabalhista Validade: 26/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 25/11/2021 (*)
Receita Municipal Validade: 03/11/2021 (*)

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: 22/12/2021 09:37 de
CPF: 739.893.124-72      Nome: NEILTON SOUZA SILVA JUNIOR

11

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

DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2021.
À SPPAC para continuidade de acordo com a NLP

(0993344)
 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 22/12/2021, às 09:40, 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
0993499 e o código CRC 575227A4.

0005416-10.2021.6.02.8000 0993499v1
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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

SIAFI - Nota de Sistema SPPAC 0993545         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 407



 

Documento assinado eletronicamente por INGMAR CHAGAS FEBRONIO ALVES,
Analista Judiciário, em 22/12/2021, às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0993545 e o código CRC 2F76CB1C.

0005416-10.2021.6.02.8000 0993545v2
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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 dezembro de 2021.
À SGO/SCON, verificar o que consta no Quadro IV, item

3, do papel de trabalho abaixo.
À SCON, para conformidade da 2021ns004813 (0993545)

e providências também delineadas no papel de trabalho abaixo,
quadro IV, item 3.

Após a SGF, para as demais providências de sua
competência.

 
Atenciosamente,
 

CHECK LIST
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS – Consumo e Permanente,

inclusive combustíveis

Contratado: INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA  CNPJ/CPF: n.º 11.042.902/0001-07

Objeto: Aquisição de equipamentos para monitoramento de
temperatura e umidade de ambiente dos Data Centers,
conforme Decisão n.º 2725/2021 (0977941).

Documento fiscal:  DANFE N.º 2413 (0992787)

Data de emissão da NF: 30/11/2021

Data da atestação: 22/12/2021 (0993344)

Valor: R$ 20.092,53 (vinte mil noventa e dois reais e cinquenta
e três centavos)

Dados bancários para pagamento:

Bco: 001 - Ag: 1204-1 - C/C: 155053-5 (0992787) 

Competência: DEZEMBRO/2021

Vencimento: 28/12/2021

 

 

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA e dados de registros orçamentários e contábeis

I. Dados da Contratação e Liquidação SimNão  

1

O valor da despesa, a nota
fiscal/fatura/DLP, as certidões negativas, a
atestação dos serviços, a vigência de
contrato, se houver, estão indicadas em
nota técnica e se apresentam regulares

x  
NLP - (0993344)

TRP - (0993233)

2 Existe nota de empenho para cobertura da
despesa:   

2021NE000433 (0977941) 

Subitem: 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)
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3 Houve instrumento de contrato registrado
a ser indicado na liquidação? - - Se sim indicar a conta: 812310401 ou 812310201, c/c

CNPJ/CPF ou IC:________

4 Em qual conta deve ser classificada a
despesa?   Indicar: 123110801 – Material Permanente

5 Foi juntada a guia de recebimento de
materiais registrados no ASILINK x  ASI (0993343)

6
O título da conta registrada no ASI
corresponde a do subitem da nota de
empenho?

 X
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO

Existe divergência entre os regsitros realizados. 

7 Há indicação de glosa cautelar pelo
gestor/fiscal?  x Se sim, de quanto?

II – Regularidade Fiscal e Trabalhista SimNão  

1

Foi juntada e comprovada a regularidade
fiscal e trabalhista da contratada pela
utilização do SICAF ou retiradas nos sites
dos órgãos fiscalizadores pela
gestão/unidade gestora?

x  SICAF 0993497

III Valores, consumo por litro e
descontos em combustíveis    

1
Os valores destacados por evento de
abastecimento são compatíveis com as
tabelas da ANP e com o contrato?

   

2
Os consumos de combustíveis apurados
em relatórios próprios apresentados pelo
fornecedor são compatíveis com os do
veículo abastecido?

   

3 Há alternância de abastecimento entre os
postos de combustíveis cadastrados?    

4
Os descontos destacados pelo fornecedor
são iguais aos decorrentes da
licitação/contrato?

   

IV     Diligências ou Orientações junto a
Gestão/Unidade Gestora    

1 Há diligências prévias ao pagamento que
devem ser resolvidas junto à gestão?    x  

2 Se sim, descrever aqui:   .

3
Se houver orientações, descrever aqui:

 
  x  

À SGO:

1. Processar a devida correção no registro
orçamentário da despesas, com emissão de nova
nota de empenho,  a fim de compatibilizar a
classificação do gasto  com os registros patrimonais
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 ( 0993343) e permitir a adequada liquidação da
despesa.

à SCON, para os devidos ajustes, após emissão de nova
nota de empenho.

 OBS: Havendo indicações de preenchimento positivo no quadro IV, alerte-se ao
interessado no despacho de abertura deste formulário.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 23/12/2021, às 10:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0993568 e o código CRC A6140A1A.

0005416-10.2021.6.02.8000 0993568v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021NS004813

Observação:

À Seção de Gestão Financeira,
Após conformidade da NS supramencionada, remeto os

autos para continuidade do feito, inclusive quanto às verificações
normativas e contratuais porventura existentes no que se refere ao
pagamento.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 23/12/2021, às 10:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994123 e o código CRC 11B708CA.

SIAFI - Documento de Conformidade SCON 0994123         SEI 0005416-10.2021.6.02.8000 / pg. 412



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 482/2021 - RO 1050

Observação:

EMPENHO PARA RECLASSIFICAÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 24/12/2021, às 09:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994235 e o código CRC 252AF12D.
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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 SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0994235),

registro minha assinatura no empenho 2021NE482, remetendo para
igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 24/12/2021, às 09:32, 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
0994401 e o código CRC B870BF44.

0005416-10.2021.6.02.8000 0994401v1
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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, conforme NLP SEPAT  e despacho SPPAC.

 

2. O objeto e o valor do documento fiscal ou equivalente estão de acordo com o
contrato e/ou nota de empenho?

Sim, conforme NLP SEPAT e despacho SPPAC.

 

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:

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Técnico
Judiciário, em 24/12/2021, às 09:39, 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
0994405 e o código CRC 1BF5D89A.

0005416-10.2021.6.02.8000 0994405v4
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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-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  24/12/21  09:57     NS                               USUARIO : ROGERIO_ROCHA  
  DATA EMISSAO      : 24Dez21   VALORIZACAO : 24Dez21  NUMERO  :
2021NS004887   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 11042902/0001-07 - INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA  
  TITULO DE CREDITO : 2021NP001098            DATA VENCIMENTO  : 28Dez21        
                                                                               
  OBSERVACAO                                                                    
  DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE
PAGAMENTO. (OP 1682/2021)    
                                                                       
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591900 0100000000400D                                                      
                                                                       20.092,53
                                                                           
  LANCADO POR : 63544628449 -  ROGERIO_ROCHA     UG : 070011   24Dez21  
09:51  
 

Documento assinado eletronicamente por DIANA CARVALHO VAN DER LEY LIMA,
Analista Judiciário, em 24/12/2021, às 10:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Técnico
Judiciário, em 27/12/2021, às 11:30, 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
0994406 e o código CRC 6C6D3DE7.

0005416-10.2021.6.02.8000 0994406v2
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  24/12/2021 09:40
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 482

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 449052 70285 INV EQUTIC

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

23/12/2021 Ordinário 0005416-10.2021.6.02 - 20.092,53

11.042.902/0001-07 INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

2021NECT. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE DE
AMBIENTE DOS DATA CENTERS. Decisão nº 2725 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES (0975651). PROPOSTA
COMERCIAL (0970572).

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

14 DISPENSA DE LICITACAO

24 - V -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

ANTONIO DE BARROS 1010 SALA  02 TATUAPE

CEP

03401-000

Município

SAO PAULO SP

UF Telefone

(11) 3717-1610

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

24/12/2021 09:40:19
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  24/12/2021 09:40
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.092,53

Total da Lista

Subelemento 04 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

001 11.568,75Kit Term-1. Monitor de Temperatura e Umidade Relativa para Data
Center Kit Term-1Net.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

23/12/2021 Inclusão 5,00000 2.313,7500 11.568,75

Seq. Descrição Valor do Item

002 8.523,78Kit Term-2. Monitor de Temperatura e Umidade Relativa para Data
Center Kit Term 2 Net.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

23/12/2021 Inclusão 3,00000 2.841,2600 8.523,78

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

24/12/2021 09:40:19

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

24/12/2021 09:32:06

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

24/12/2021 09:40:19
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - AJUSTES DIVERSOS

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  27/12/21  12:54     NS                               USUARIO : HEIDER         
  DATA EMISSAO      : 27Dez21   VALORIZACAO : 27Dez21  NUMERO  :
2021NS004960   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 11042902/0001-07 - INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA  
  TITULO DE CREDITO : 2021NP001098            DATA VENCIMENTO  : 28Dez21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DE AJUSTE DE LIQUIDAÇÃO(2021NP001098/2021NS004813).
RETIFICAÇÃO DE NO
  TA DE EMPENHO (DE 2021NE000433 PARA 2021NE000482). PROCESSO SEI 5416-
10.2021.6
  .02.8000                                                                      
                                                                               
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 536814 2021NE000433                   213110400 44905235                   
                                                                       20.092,53
  02 556004 2021NE000433                   123110801 44905235                   
                                                                       20.092,53
  03 531814 2021NE000433                   213110400 44905235                   
                                                                       20.092,53
  04 406002 2021NE000433                             44905235                   
                                                                       20.092,53
  05 406045 2021NE000433340012                       44905235                   
                                                                       20.092,53
  06 531814 2021NE000482                   213110400 44905204                   
                                                                       20.092,53
   07 401002 2021NE000482                             44905204                   
                                                                       20.092,53
  08 401045 2021NE000482340012                       44905204                   
                                                                       20.092,53
  09 536814 2021NE000482                   213110400 44905204                   
                                                                       20.092,53
  10 551004 2021NE000482                   123110801 44905204                   
                                                                       20.092,53
                                                                               
  LANCADO POR : 66269377404 -  HEIDER            UG : 070011   27Dez21   12:53  
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  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA
PF12=RETORNA         
  *********************************************************************************
                                                                           
  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  27/12/21  12:57                                      USUARIO : HEIDER         
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR                             
  CONTA CORRENTE  : N 2021NE000433 35                                           
  INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                                         
                               SALDO ANTERIOR A 01DEZ                20.092,53C
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    22Dez 070011 00001 NS004813 403001           20.092,53D                 0,00
    27Dez 070011 00001 NS004960 408001          -20.092,53D           20.092,53C
                                                                               
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET
                                                                                
  ********************************************************************************
                                                                           
  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  27/12/21  13:01                                      USUARIO : HEIDER         
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR                             
  CONTA CORRENTE  : N 2021NE000482 04                                           
  INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                                         
                               SALDO ANTERIOR A 01DEZ                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    23Dez 070011 00001 RO001050 401201           20.092,53C           20.092,53C
    27Dez 070011 00001 NS004960 403001           20.092,53D                 0,00
                                                                               
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET
                                                                                
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, 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
0994952 e o código CRC 42FC5EA1.

0005416-10.2021.6.02.8000 0994952v3
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021NS004960   

Observação:

À SGO,
Prezados (as),
Informo a realização da conformidade da NS supra,

efetuada na forma como descreve e tendo por base o item IV.3 do
Despacho SPPAC 0993568.

Remeto para anulação do saldo do empenho
2021NE000433.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 27/12/2021, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994997 e o código CRC DCC7FB0C.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Anulação NE 433(RO 1077).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 28/12/2021, às 11:19, 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
0995108 e o código CRC 9EBADF1A.
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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 SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0995108),

registro minha assinatura no empenho 2021NE433, remetendo para
igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 28/12/2021, 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
0995413 e o código CRC 5500BEAE.

0005416-10.2021.6.02.8000 0995413v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  28/12/2021 14:48
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 433

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 449052 70285 INV EQUTIC

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

22/11/2021 Ordinário 0005416-10.2021.6.02 - 0,00

11.042.902/0001-07 INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

2021NECT. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE DE
AMBIENTE DOS DATA CENTERS. Decisão nº 2725 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES (0975651). PROPOSTA
COMERCIAL (0970572).

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

14 DISPENSA DE LICITACAO

24 - V -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

ANTONIO DE BARROS 1010 SALA  02 TATUAPE

CEP

03401-000

Município

SAO PAULO SP

UF Telefone

(11) 3717-1610

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      2005
Versão Data/Hora

28/12/2021 14:48:31
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  28/12/2021 14:48
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total da Lista

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

001 0,00Kit Term-1. Monitor de Temperatura e Umidade Relativa para Data
Center Kit Term-1Net.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

22/11/2021 Inclusão 5,00000 2.313,7500 11.568,75

28/12/2021 Anulação 5,00000 2.313,7500 11.568,75

Seq. Descrição Valor do Item

002 0,00Kit Term-2. Monitor de Temperatura e Umidade Relativa para Data
Center Kit Term 2 Net.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

22/11/2021 Inclusão 3,00000 2.841,2600 8.523,78

28/12/2021 Anulação 3,00000 2.841,2600 8.523,78

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

28/12/2021 14:48:31

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

28/12/2021 11:34:52

Assinaturas

2  de      2005
Versão Data/Hora

28/12/2021 14:48:31
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, 28 de dezembro de 2021.
Devolvo os autos à COFIN, para providências de

que trata a IN TRE-AL 1/2018.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/12/2021, às 15:12, 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
0995571 e o código CRC 21A52410.

0005416-10.2021.6.02.8000 0995571v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de dezembro de 2021.
À SPPAC,
Diante do despacho SAD (0995571), encaminho os

autos para análise com fins de arquivamento.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 29/12/2021, às 07:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0995642 e o código CRC CBEE41A9.

0005416-10.2021.6.02.8000 0995642v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de dezembro de 2021.
Proc. Sei nº 0005416-10.2021.6.02.8000
 
À SPAE, para fins de arquivamento dos autos

epigrafados, na forma da IN nº 01/2018, considerando-se não
haver qualquer pendência de ordem financeira, orçamentária
e contábil.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 29/12/2021, às 08:20, 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
0995657 e o código CRC FEACBFCA.

0005416-10.2021.6.02.8000 0995657v1
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